
 

 

Toekomstige burgemeestersvacatures (december 2017)   

Gemeente Provincie Inwoners  Salaris  Bijzonderheden 

Súdwest Fryslân Fryslân 84.100  € 9.390,16 Vacant per 1 januari 2018, openstelling van de 

burgemeestersvacature voorzien in april 2018.  

Waadhoeke Fryslân 47.000 € 8.660,52 Vacant per 1 januari 2018 i.v.m. herindeling, 

openstelling van de burgemeestersvacature voorzien in 

mei 2018. 

Zevenaar Gelderland 43.200 € 8.660,52 Vacant per 1 januari 2018 i.v.m. herindeling, 

openstelling van de burgemeestersvacature nog niet 

bekend. In het burgemeestersambt zal per 1 januari 

2018 in eerste instantie worden voorzien door 

waarneming. 

Heerde Gelderland 18.600 € 7.348,73 Na maart 2018 wordt met raad gesproken over de 
openstelling van de burgemeestersvacature. In het 

burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 
waarneming. 

Westerwolde  Groningen 25.000  € 7.988,49 Vacant per 1 januari 2018 i.v.m. herindeling.  

Midden-Groningen Groningen  65.000 € 9.390,16 Vacant per 1 januari 2018 i.v.m. herindeling. 

Heusden Noord-Brabant 43.500 € 8.660,52 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature na 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, in het 
burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 
waarneming. 

Veldhoven Noord-Brabant 44.700 € 8.660,52 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature na 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, in het 

burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 
waarneming. 

Cranendonck Noord-Brabant 20.700 € 7.348,73 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature na 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, in het 
burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 
waarneming. 

Aalsmeer Noord-Holland 31.400 € 7.988,49 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 
nog niet bekend. In het burgemeestersambt wordt 

voorlopig voorzien door waarneming. 



 

 

 

Wijdemeren Noord-Holland 23.400 € 7.348,73 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 
nog niet bekend wegens bestuurlijke oriëntatie. In het 
burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 
waarneming.   

Weesp Noord-Holland 18.700 € 7.348,73 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 
nog niet bekend wegens bestuurlijke oriëntatie. In het 

burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 
waarneming.   

Laren Noord-Holland 11.100 € 6.740,00 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 

nog niet bekend wegens bestuurlijke oriëntatie. In het 
burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 
waarneming.   

Heerhugowaard Noord-Holland 55.000 € 8.660,52 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 

nog niet bekend wegens bestuurlijke oriëntatie. 

Amsterdam Noord-Holland 845.000 € 11.427,98 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 

nog niet bekend.   

Hollands Kroon Noord-Holland 47.600 € 8.660,52 Vacant per 1 september 2018, openstelling van de 

burgemeestersvacature nog niet bekend. Procedure 

voorzien na gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Landsmeer Noord-Holland 11.300 € 6.740,00 Vacant per 17 januari 2018. Openstelling van de 

burgemeestersvacature nog niet bekend. Procedure 

voorzien na gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Huizen Noord-Holland 41.400 € 8.660,52 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 

nog niet bekend wegens bestuurlijke oriëntatie. In het 

burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 

waarneming.   

Haarlemmermeer Noord-Holland 146.000 € 9.955,80 Vacant per 14 november 2017. Openstelling van de 

burgemeestersvacature voorzien na 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 



 

 

 

Langedijk Noord-Holland 27.600 € 7.988,49 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 

nog niet bekend wegens bestuurlijke oriëntatie. In het 

burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 

waarneming.   

Haaksbergen Overijssel 24.300 € 7.988,49 Vacant m.i.v. 8 juni 2015, openstelling van de 

burgemeestersvacature voorzien na 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Twenterand Overijssel 33.800 € 7.988,49 Vacant m.i.v. 18 mei 2017, openstelling van de 
burgemeestersvacature voorzien na 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Oldenzaal 
 

Overijssel 32.000  € 7.988,49 Vacant m.i.v. 1 juli 2018, openstelling van de 
burgemeestersvacature voorzien kort na 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  

Bunnik Utrecht 15.200 € 7.348,73 Vacant m.i.v. 5 september 2017, openstelling van de 
burgemeestersvacature voorzien  na 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Veenendaal Utrecht 64.300 € 9.390,16 Vacant m.i.v. 13 september 2017, openstelling van de 
burgemeestersvacature voorzien na 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Goes Zeeland 37.300 € 7.988,49 Vacant m.i.v. 8 september 2017. Openstelling van de 

burgemeestersvacature nog niet bekend. In het 
burgemeestersambt wordt voorlopig voorzien door 
waarneming. 

Voorschoten  Zuid-Holland 25.300 € 7.988,49 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 
nog niet bekend. In het burgemeestersambt wordt 
voorlopig voorzien door waarneming. 

Westland Zuid-Holland  105.600 € 9.955,80  
 

Openstelling van de burgemeestersvacature voorzien 
na gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  

Wassenaar Zuid-Holland 26.100 € 7.988,49 Vacant, openstelling van de burgemeestersvacature 
nog niet bekend. In het burgemeestersambt wordt 
voorlopig voorzien door waarneming. 

Kapelle Zeeland 12.600 € 6.740,00 Vacant m.i.v. 22 december 2017. 

Openstelling van de burgemeestersvacature nog niet 
bekend. 

 

  


