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VOORSCHOTEN 

 

Functieprofiel CDA-wethouder Voorschoten                                                  14 maart 2023 

 

CDA Voorschoten staat voor:  

• Voorschoten: een zelfstandige  krachtig en groen Voorschoten; 

•  Voorzieningen, waarin we blijven investeren en het versnellen van de bouw; 

• Verenigingen, waarbij we inzetten op de kracht van mensen; 

• Verduurzaming, waarbij we samen de omslag maken; 

• Vertrouwen; een betrouwbaar en benaderbaar bestuur; 

• Verbinding vanuit gemeenschapszin, waarin we zorgen voor elkaar en om zien naar 

elkaar ; 

• Veiligheid, die stevig en preventief wordt aangepakt. 

  

Over het bestuur en de organisatie 

Het CDA in Voorschoten heeft 4 zetels en vormt samen met de VVD en Voorschoten Lokaal, die ook 

elk 4 zetels hebben, het college. De taken zijn verdeeld over de 3 fulltime wethouders. De zeer brede 

en omvangrijke portefeuille van de CDA-wethouder betreft in alfabetische volgorde: 

 

• Begraafplaatsen  

• Beheer openbare ruimte en groen  

• Duurzaamheid, milieu en energie  

• Gezondheidszorg incl. hecht  

• Grondstoffen en circulariteit  

• Inwonersparticipatie  

• Jeugdzorg  

• Riolering  

• Sport en Zwembad (incl. vastgoed)  

• Verkeer en Vervoer  

• Vrijwilligersbeleid  

• Welzijn en Wijkbeleid  

• WMO 

 

Na een periode van samenwerking, zijn op 1 september 2022-2026 de ambtelijke organisaties van 

Wassenaar en Voorschoten ontvlochten. De ambtelijke organisatie is dus pas recent opgericht en nog 

volop in ontwikkeling.  

In de komende periode zal nog een verdergaande ontvlechting van het sociaal domein plaatsvinden 

en een transitie van de taken sociaal domein richting Leidse regio ingezet worden. Vooralsnog wordt, 

zowel van de ambtelijke organisatie als de bestuurder sociaal domein, inzet gevraagd in de regio 

Haaglanden en de Leidse regio.  
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Functie-eisen 

➢ Meerjarige ervaring als wethouder of een andere bestuurlijke rol in het  openbaar bestuur 

➢ Bekend met Voorschoten en de Leidse regio 

➢ Lid van de CDA  

➢ Academisch werk- en denkniveau  

➢ Ervaring met, dan wel gevoel bij, de taakvelden van de portefeuille, met name 

duurzaamheid, inwonerparticipatie en vrijwilligersbeleid. 

 

Van de wethouder wordt verwacht dat hij/zij: 

➢ Goede contacten onderhoudt met de CDA-fractie en het bestuur;  

➢ Actief meedoet in verkiezingscampagnes;  

➢ Zich in ieder geval committeert tot na de raadsverkiezingen in 2026; 

➢ De uitgangspunten van het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de CDA Voorschoten en 

het coalitieakkoord 2022-2026 “Voorschoten in verbinding vooruit” erkent en uitdraagt. 

 

Competenties en vaardigheden 

Naast het beschikken over bestuurlijke- en vakinhoudelijke vaardigheden en kennis, dient de 

wethouder de volgende competenties ten toon te spreiden: 

 

1. Leiderschapsvaardigheden 

2. Krachtig, slagvaardig en met overtuigingskracht 

3. Prioriteiten kunnen stellen/focus aan kunnen brengen 

4. Verbindend  

5. Benaderbaar voor inwoners, verenigingen en ondernemers 

 

Data m.b.t. sollicitatieprocedure zijn als volgt: 

Zaterdag 25 maart – 23.59 uur   Uiterlijke datum voor insturen van CV en  

motivatiebrief. 

Dinsdag 28 maart - avond   1e gesprek met sollicitatiecommissie 

Dinsdag 4 april - avond    2e gesprek met sollicitatiecommissie 

Donderdag 6 april – middag/avond  Kennismaking met coalitiepartners 

 
 
 
 


