VACATURE

Het bestuur van de kerncommissie nodigt hierbij iedere inwoner van onze kern uit om
te reageren op de invulling van de functie van
VOORZITTER.

Hoewel de kerncommissie geen formele status heeft, wordt zij toch in het algemeen
door de (meeste) inwoners en het gemeentebestuur beschouwd als een stichting die
zich inzet voor zaken die de leefbaarheid en bewoonbaarheid van onze kern raken.
Eén van de meest zichtbare inspanningen van de laatste jaren is wel het opstellen van
het IDOP en het op basis daarvan in samenwerking met de gemeente een totale
herinrichting van onze kern te realiseren.
Ook op het gebied van de problematiek rondom wonen en bouwen is de kerncommissie nog steeds actief. In de afgelopen jaren is een aantal behoefteonderzoeken
gedaan, waarvan de resultaten met de gemeente zijn besproken. Voorjaar 2014 is
door/namens de kerncommissie een onderzoek gedaan op het gebied van zorg en
veiligheid. Dat onderzoek gaf aanleiding om een werkgroep zorg samen te stellen.
Door het gemeentebestuur wordt de kerncommissie met regelmaat betrokken bij de
voorbereiding van besluitvorming. Zomaar een greep uit de activiteiten van de
kerncommissie. Op de website kunt u de complete doelstelling nalezen.
Met name de komende tijd, waarin de overheid/gemeente zich steeds meer zal
terugtrekken en een omslag gemaakt gaat worden naar overheidsparticipatie bij
burgerinitiatieven, zal blijken dat een kerncommissie/dorpsraad feitelijk een
noodzakelijke instelling is om met name het algemeen belang met betrekking tot
leefbaarheid en welzijn van onze kern te onderhouden.
Het bestuur van de kerncommissie bestaat uit 6 leden. Daarnaast is nog een
klankbordgroep actief die het bestuur adviseert bij de besluitvorming.

Onderstaand een beschrijving van de functie-eisen en profiel:
Functie-eisen:
Je bent ondernemend en een verbinder, projectmatig werken en leiding geven is voor
jou geen probleem. Uiteraard heb je affiniteit met de doelstelling van de stichting.
Je bent in staat om mee te praten over die onderwerpen die een relatie hebben met het
algemeen belang.
Je bent een ambassadeur met betrekking tot de participatie van onze kern in het grotere
bestuurlijke geheel.
Als voorzitter heb je een proactieve instelling en betrek je de overige bestuursleden en
activeert hen om ook mee te denken.
Profiel:
- Je durft zaken bespreekbaar te maken.
- Je hebt een “politieke antenne” en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
- Je kunt je inleven in het feit dat de ambtelijke molens niet altijd zo vlug draaien,
dan je zou willen.
De volgende woorden zeggen je iets:
- Verantwoordelijkheid, betrokkenheid en vertrouwen
- Professioneel, lef en samenwerking
- Dialoog, draagvlak en verbinden maar ook loslaten
Voorwaarden:
De functie wordt als een vrijwilliger ingevuld
Inwoner zijn van Loosbroek (volgens de statuten)
Strijdige belangen zijn niet verenigbaar (bijv. lid van de gemeenteraad)

Reacties of nadere informatie via onderstaande contactgegevens:
website: www.kerncommissieloosbroek.nl
e-mail: info@kerncommissieloosbroek.nl
tel.: 0651 470169

