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V

ooraf

De gemeenten Pekela en Veendam hebben met ingang van 1 februari 2011 een
gemeenschappelijke ambtelijke werkorganisatie "De Kompanjie". De gemeente
Veendam heeft echter besloten dat zij de gemeenschappelijke ambtelijke
werkorganisatie wil ontbinden. Dit betekent dat De Kompanjie ophoudt te
bestaan. Dit is niet de keuze van de gemeenteraad van Pekela. Wel werkt
Pekela mee aan de ontbinding.
De gemeenteraad van Pekela heeft
aangegeven om zelfstandig te blijven
en vooralsnog niet te streven naar een
gemeentelijke herindeling.
De huidige burgemeester, Jaap Kuin,
is op 1 november 2015 benoemd als
waarnemer voor onbepaalde tijd,
maar echter tot zolang het proces van
een gemeentelijke herindeling is
afgerond.
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Nu er op korte termijn geen sprake is
van een gemeentelijke herindeling en
de gemeenteraad van Pekela de keuze
heeft gemaakt voor een kroon
benoemde burgemeester, komt er
een einde aan het waarnemend
burgemeesterschap.
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Gemeente Pekela

De gemeente Pekela (12.200 inwoners) ligt in de provincie Groningen op de
grens van Westerwolde en de uitgestrekte Veenkoloniën. De gemeente ligt
daarmee in het centrum van Oost-Groningen, tussen de gemeenten
Stadskanaal, Veendam en Oldambt.
De gemeente Pekela bestaat uit de dorpen Oude Pekela (circa 8.000 inwoners)
en Nieuwe Pekela (circa 4.000 inwoners), waarin opgenomen de
buurtschappen Boven Pekela en Bronsveen. Deze plaatsen zijn -in de voor deze
omgeving kenmerkende lintbebouwing- langs het Pekelder Hoofddiep
gebouwd, een voormalige rivier die door de gemeente van Zuid (boven) naar
Noord (beneden) slingert.
De identiteit van de gemeente Pekela, die in 1990 is ontstaan na de fusie van
de gemeenten Oude Pekela en Nieuwe Pekela, is mede bepaald door het
verleden. De turfwinning en de nog bestaande agrarische sector en de
(voormalige stro-) kartonfabrieken, die gedurende het grootste deel van de
vorige eeuw kenmerkend waren voor Pekela, laten hun sporen na. Zowel op
het industrieel erfgoed, als op haar inwoners.
Pekelders zijn aanpakkers, niet kletsen
maar doen. Soms direct en kort in het
spreken. Vaak eigenzinnig, maar ook
met gouden harten. Bereid om te
helpen waar dat nodig is. Een
samenleving waarin men elkaar kent.
Een diverse samenleving waarin
iedereen welkom is.
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Pekela ligt centraal in de regio. De
N366 tussen Pekela en Veendam is
verdubbeld waardoor de
bereikbaarheid van Pekela beter is
geworden. Dat biedt nieuwe
mogelijkheden die de gemeente
Pekela, samen met haar
buurgemeenten, zoveel mogelijk wil
benutten. En dat is nodig.
De regio kent een te beperkte
werkgelegenheid, met alle
economische en sociale effecten van
dien.
Door de centrale ligging van Pekela in
Oost-Groningen komt Pekela wel
steeds meer in beeld als een prachtige
woongemeente. De zogenoemde
“krimp” hebben we daarmee
afgezworen.
Gelukkig is nog niet alles gezegd.
Pekela kent een goed
voorzieningenniveau, van winkels tot
scholen en van sporthallen, via musea
tot dorpshuizen.

Het centrumplan in Oude Pekela
Centraal is in de afrondende fase. Met
de uitwerking van dit project is er
meer concentratie van winkels
gekomen in en rondom
winkelcentrum de Helling en is het
aantal leegstaande winkelruimte fors
gedaald.

In Nieuwe Pekela wordt de laatste
hand gelegd aan een nieuw
verpleegcentrum van de Clockstede
en is het voorzieningenniveau nog op
orde met dorpshuis De Kiepe en een
klein winkelcentrum.

In het oog springende voorbeelden in
Oude Pekela zijn de brede school de
Groenling, het voortgezet onderwijs
Dollardcollege, het Multifunctioneel
centrum de Binding en het medisch
verpleegcentrum het Dokhuis. Dat is
gecombineerd met de eerstelijns
zorgaanbieders.
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Ook op cultureel vlak is er in Nieuwe
Pekela iets te beleven, denk aan
museum het Kapiteinshuis.
Boven Pekela kent net als de kernen
ook een sportaccommodatie en een
actief buurthuis De Riggel. Ook ligt in
dit buurtschap de schietvereniging
Vulpes Vulpes.
Pekela is een gemeente van de
menselijke maat met aandacht voor
sociaal beleid, vrijwilligerswerk, buurten dorpshuizen en buurtnetwerken.
Zo is er een rijk verenigingsleven. Op
sportief gebied is er voldoende keuze
in Pekela. Voetbal, volleybal, tennis,
korfbal, scouting en judo zijn enkele
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opties. Daarnaast zijn er
muziekverenigingen en zangkoren.
Natuur- en recreatiegebied het
Heeresmeer in Nieuwe Pekela is een
prachtige plek om te zwemmen en te
wandelen. Er zijn verschillende
strandjes met speelvelden en
wandelpaden.
In Nieuwe Pekela is er een
dierenweide en in Oude Pekela is een
kinderboerderij. Op deze beide
locaties worden veel activiteiten
georganiseerd.
Kortom: dynamiek, levendigheid en
veelkleurigheid zijn woorden die
passen bij Pekela.
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Bestuur en Organisatie

De diversiteit in de Pekelder samenleving
is ook zichtbaar in de gemeenteraad van
Pekela met 15 raadsleden.
Na de verkiezingen in maart 2018 is een
coalitie gevormd bestaande uit de
Socialistische Partij (SP), Samen Voor
Pekela (SvP) en de Partij van de Arbeid
(PvdA). De andere partijen in de
gemeenteraad van Pekela zijn: Partij Voor
de Vrijheid (PVV), Christendemocratisch
Appèl (CDA), Groen Links (GL) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
(VVD).
Naast de burgemeester bestaat het college uit drie wethouders vanuit de
eerder genoemde coalitie. De ambities van de coalitie en het college zijn
verwoord in het collegeprogramma "meer begrip, meer tolerantie, meer
vriendschap”.
Pekela gaat een gemeente zijn met een eigen ambtelijke organisatie en gaat
weer op eigen benen staan. Dat moet, dat kan en daar gaan we samen iets van
maken.
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Ambitie en koers

De gemeente Pekela heeft, zoals al eerder aangegeven, de ambitie om -zo lang
als dit mogelijk is- zelfstandig te blijven om haar eigen keuzes te kunnen maken
op basis van eigen kracht. Regionaal werkt de gemeente Pekela samen op
diverse terreinen.
Door allerlei ontwikkelingen (meest
vanwege landelijk beleid) worden ook
de eigen middelen en financiële
mogelijkheden van Pekela ernstig
bedreigd, net als van vele andere
gemeenten. Een belangrijke ambitie is
dan ook om als gemeente financieel
gezond te blijven, zodat bestaande
voorzieningen in stand kunnen blijven.
Vooral de decentralisatie van de
jeugdzorg beïnvloeden de financiële
situatie flink negatief.
Dat wordt nog versterkt door de
bijzondere positie van Oost-Groningen
op het gebied van de Sociale
Werkvoorziening.
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De gemeente Pekela participeert
samen met de gemeenten
Westerwolde en Oldambt in het
werkvoorzieningsschap Afeer.
In Pekela weten we dat gezonde
leefbaarheid, goede zorg voor onze
omgeving en een fatsoenlijke
toekomst onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. De gemeente geeft
daarbij het goede voorbeeld. Een
overgang naar een duurzame
samenleving vindt hier plaats met
Pekelders en niet ondanks hen.
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Profiel van de burgemeester

De burgemeester dient een aanspreekbare en benaderbare
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur zijn. Het hoofd
van de gemeente is immers in alles de “eerste burger” van
Pekela.
Het is belangrijk aandacht te hebben voor de
maatschappelijke-, culturele-, levensbeschouwelijke-en sociale
aspecten van het leven in de gemeente Pekela.
Taken en rollen
De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college
van burgemeester en wethouders.
Als voorzitter van de raad dient de burgemeester ruimte te
geven aan discussie en op een actieve manier mede het
besluitvormingsproces te leiden. Als het nodig is streng, maar ook met
relativeringsvermogen. De burgemeester staat daarbij nadrukkelijk boven de
partijen.
De burgemeester speelt een actieve rol in het benutten en verbreden van
contacten met personen en lokale-, regionale- en landelijke organisaties ten
behoeve van de belangen van Pekela. Het is van belang dat de nieuwe
burgemeester een netwerk heeft dat hieraan kan bijdragen aan en ervaring
heeft met processen van regionale samenwerking. Pekela speelt in de
gemeente overstijgende samenwerkingen soms een moedige en ietwat
eigenzinnige rol om haar eigen identiteit te behouden. Wij vinden het
belangrijk dat de burgemeester daar oog en oor voor heeft. Kortom: in deze
functie is het noodzakelijk een echte ambassadeur van de gemeente Pekela te
zijn.

Profielschets burgemeester Pekela

versie 24-11-2020

Pagina 9

Competenties
De burgemeester investeert in de gehele gemeenteraad en weet om te gaan
met lastige bestuurlijke verhoudingen. De stimulerende en verbindende rol
blijkt onder andere uit een transparante en informerende houding in
bijvoorbeeld het seniorenconvent (overleg van de fractievoorzitters).
Als voorzitter van het college is de burgemeester een verbinder, die in staat is
het college te coachen en als eenheid te laten opereren met respect voor de
eigen verantwoordelijkheid van alle collegeleden.
Van de nieuwe burgemeester wordt
verwacht dat hij voldoet aan de vijf
basiscondities die voor iedere
burgemeester gelden: integer,
herkenbaar, onafhankelijk,
verbindend en stressbestendig.
Het gevoel voor de identiteit en
cultuur van Pekela zal zich eigen
gemaakt moeten worden en uiteraard
beschikt de burgemeester over een
koel hoofd en een warm hart. Een
burgervader, goed luisterend, een
goede omgang met de Pekelder
bevolking, een no-nonsense
mentaliteit en recht door zee zijn
tevens belangrijke competenties.
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De burgemeester heeft bijzondere
bevoegdheden en
verantwoordelijkheden op het gebied
van openbare orde en veiligheid. Ook
is hij verantwoordelijk voor het
bevorderen van de bestuurlijke
integriteit in de gemeente.
In algemene zin wordt verwacht dat
de burgemeester ruime ervaring heeft
in een bestuurlijke omgeving, maar
financiële ervaring is een pré. De
burgemeester heeft humor, is
representatief, verbaal vaardig en
heeft een goed gevoel voor public
relations. Met veel enthousiasme en
energie geeft de burgemeester
invulling aan de functie.
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Overige informatie

Het zal duidelijk zijn dat er gezocht
wordt naar een burgemeester die bij
de Pekela past. Bekwaamheid,
geschiktheid en “de klik” zijn
belangrijker dan de politieke kleur van
de burgemeester.
Wij nodigen iedereen uit, man of
vrouw, die zichzelf herkent in
bovenstaand profiel, om te reageren
op deze interessante, vacante positie.

Pekels Goud is een initiatief van de
gemeente Pekela. In deze filmpjes
wordt u meegenomen in de Pekelder
samenleving en wordt er een mooi en
breed verhaal over Pekela verteld. Wij
adviseren om deze filmpjes te
bekijken om een goed beeld te krijgen
van onze gemeente.
U kunt de filmpjes bekijken op:
https://www.pekela.nl/Inwoners/Wo
nen/Pekelsgoud/Filmpjes_Pekels_Gou
d

Deze profielschets is opgesteld door
de vertrouwenscommissie en in de
raad van Pekela vastgesteld op 24
november 2020.
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