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Wat betekent de functie van gemeentesecretaris voor jou en 
voor het nieuwe college na de verkiezingen? 
“Als gemeentesecretaris zorg je samen met de burgemeester en de griffier voor een  
goede bestuursoverdracht. De voorbereidingen zijn al een half jaar aan de gang. Plannen, 
projecten en besluitvorming moeten zo soepel mogelijk doorlopen. Het loket kan en 
mag niet dicht. Er mag geen gat vallen, maar je mag ook weer niet vooruitlopen op 
de verkiezingen. De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college bepalen hun eigen 
agenda en koers. De kiezer bepaalt die koers en er viel ook dit jaar weer veel te kiezen  
in Zoetermeer. 

Bij het aantreden van een nieuwe gemeenteraad en daarna ook een nieuw college start weer een 
nieuwe fase. Ik ben verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van de coalitie-onderhandelingen.  
En daarna, samen met de burgemeester, voor de teamontwikkeling en het inwerken van een nieuw college. 
Ambtelijk rekenen wij het coalitieakkoord door en maken wij daarna de politieke ambities concreet en 
vertalen dit naar plannen en projecten. In dezelfde periode start ook het sparren met de nieuwe wet- 
houders. Wethouder zijn is een bijzondere baan, het is niet een baan waar je vooraf een goede voorstelling 
van kunt maken, of waar je jezelf echt op kunt voorbereiden. Maar vanaf dag één sta je ervoor. Met je 
gezicht in de krant en elk woordje op een goudschaaltje. Drukker en eenzamer dan vaak gedacht. En 
juist dan kun je wel wat hulp gebruiken. Ook daar is een gemeentesecretaris voor.”
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Als IT-bedrijf 
op zoek naar klanten?

Wij organiseren een event!
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IT’ers
opgelet!

EXCLUSIEF STARTUP WEBINAR 
OP 10 DECEMBER 2020

NIEUW 
IN ZOETERMEER

Heb je een IT startup of scale-up in Zoetermeer? 

Vergroot je succes en groei met scale booster, 

een nieuw iniatief van de gemeente Zoetermeer. 

Scale booster biedt je kennis, expertise en onder-

nemersnetwerken in Zoetermeer en in de regio. 

Jouw bedrijf krijgt dus alle kansen om te groeien. 

Meer weten? We komen graag met je in contact. 
Kijk op scalebooster.nl of stuur een mail naar 
info@scalebooster.nl.

POWERED BY
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Een digitaal corporate magazine, hele-
maal in de look and feel van je bedrijf of 
organisatie? Daarmee maak je indruk bij 
je klanten en heb je bovendien een mooi 
product in handen om je klanten een 
podium te geven. 

Wij hebben hiervoor een geheel eigen 
MKB magazineformule ontwikkeld. Een 
magazine dat in tegenstelling tot ande-
re producten geen standaardoplossing 
is maar die we qua uitstraling helemaal 
aan je eisen aanpassen.

01,)2-+3("*%#&

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden 
voor jouw bedrijf, dienst of product? 

Neem contact op met Hans Ouwerkerk, via 
079-8200255 of mail Ouwerkerk@otaweb.nl
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JUST | Notarissen 079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Een nieuwe lente een 
nieuw begin!

De lente staat voor de deur!
Tijd voor een frisse start?

Just notarissen heet u welkom!

          Het leven kan alle kanten op! 
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Kom golfen op de meest veelzijdige 

golfbaan van Zuid-Holland

Als je houdt van golfen zonder poeha, dan kom je golfen bij Golfbaan Bentwoud. 

In het grootste aaneengesloten bosgebied van de Randstad vind je deze indrukwekkende 36-holes 

golfbaan. Uitstekend onderhouden, uitdagend en betaalbaar. Met vier verrassend veelzijdige 

9-holes, waaronder een qualifying par 3-4. Verlichte putting greens. Unieke grass range. De 

grootste driving range van Nederland. En een prachtig golfgebouw, feestzalen, terras en uitstekende 

horeca. Met een warme aanbeveling van ANWB Golf en Leading Courses is dit de golfbaan voor 

iedereen. Voel je welkom en geniet.

Golfbaan Bentwoud

Boslaan 3

2731 LD Benthuizen

0172-583010

info@golfbaanbentwoud.nl

www.golfbaanbentwoud.nl

Volg ons op social media

Scan deze QR code 

en ontvang een gratis 

setje golfballen!


