Gemeente Huizen
MijnBurgemeester

Nieuwe burgemeester Huizen
De gemeente Huizen is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft
de gemeente ook haar inwoners gevraagd naar wat voor persoon gezocht moet worden. Wat zijn
volgens hen belangrijke eigenschappen voor de nieuwe burgemeester? En aan wat voor persoon
denken zij wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien?
De tool ‘MijnBurgemeester’

Facebook:

Via de tool MijnBurgemeester, ontwikkeld door Citisens,
hebben inwoners van Huizen hun mening gegeven over het
profiel van hun toekomstige burgemeester. Zij konden
digitaal reageren op 10 stellingen en een open vraag: ”Als ik
denk aan de nieuwe burgemeester van Huizen, dan zie ik
iemand die…”. De vragenlijst was toegankelijk via computer,
tablet en smartphone en te bereiken via
www.BurgemeesterHuizen.nl.
Inwoners bereiken

Om zoveel mogelijk inwoners uit te nodigen tot deelname is
het onderzoek onder de aandacht gebracht via gemeentelijke
kanalen (o.a. de website en berichten op Facebook en
Twitter).
Respondenten
Van 15 tot en met 26 februari 2019 konden inwoners aan het
onderzoek deelnemen. In totaal hebben 308 respondenten
hun mening gegeven. Door middel van een uitgebreid
verificatieproces is geborgd dat er geen ‘dubbele invullers’
zijn. De resultaten zijn gewogen naar het sociaal economisch
profiel van de deelnemers om ervoor te zorgen dat zij een
goede afspiegeling vormen van alle inwoners van Huizen.
In het vervolg van deze rapportage leest u wat de inwoners
van Huizen zoeken in hun nieuwe burgemeester.
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Score op 10 stellingen
Hieronder vindt u de 10 stellingen waarover inwoners van de gemeente Huizen hun mening hebben
gegeven. Bij elke stelling kon men aangeven welke eigenschap of welk gedragsvoorbeeld zij belangrijk
vinden voor hun nieuwe burgemeester. Respondenten konden zich hierbij (door het verslepen van het
roze bolletje) plaatsen zodat de positie correspondeert met hun mening. In de weergave hieronder geeft
het roze bolletje op elke stelling de gemiddelde mening van de 308 respondenten weer. Met behulp van
de groene balkjes kunt u bij elke stelling zien hoeveel spreiding er is in de gegeven antwoorden. Met
andere woorden: zijn de respondenten het met elkaar eens, of lopen de meningen juist uiteen?

spreiding

Voorbeeld

gemiddelde

Mijn burgemeester is vooral
26%
13%
6%

10%

21%

15%
9%

ambitieus

ervaren

Mijn burgemeester
35%

32%

14%
8%

organiseert draagvlak

5%

4%

1%

geeft instructies
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Mijn burgemeester is bij evenementen
23%

25%
16%

15%

10%

9%
3%

zichtbaar
aanwezig

betrokken op
de achtergrond

Mijn burgemeester communiceert
26%
2%

8%

12%

29%
13%

10%

enkel als het
nodig is

continu over alles
wat er speelt

Mijn burgemeester is

7%

11%

16%

20%

25%
16%
6%

daadkrachtig
en snel

wijs en
bedachtzaam

Mijn burgemeester is
27%
14%

in de wijken
en dorpen

32%
15%

9%

2%

1%

op het
gemeentehuis
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7%

Mijn burgemeester zorgt voor een
27%
21%
13%
10%
8%

sterke positie
in de regio

14%

sterke
gemeente

Mijn burgemeester heeft ervaring vanuit
29%
20%

18%
7%

12%

11%

2%

politiek en
bestuur

samenleving en
bedrijfsleven

Mijn burgemeester is een
22%
12%

17%

14%

15%

15%
5%

burgervader/-moeder

bestuurder

Mijn burgemeester richt zich op
29%
21%
15%
4%

6%

uitdagingen van
vandaag

19%
6%

uitdagingen
van de toekomst

© Citisens | p 4

Uitkomsten samengevat
De inwoners van Huizen zoeken een burgemeester die vooral draagvlak organiseert. Op dit punt zijn zij
het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken zij een burgemeester die in de wijken en dorpen is en
continu communiceert over alles wat er speelt. Hij of zij heeft bij voorkeur ervaring vanuit de
samenleving en het bedrijfsleven.
Inwoners van Huizen zoeken een burgemeester die dicht bij de inwoners staat, naar hen luistert,
toegankelijk is en er voor iedereen staat. Ook inwoners graag een burgemeester die betrokken is en
verbindt.

Open vraag
Ruim de helft van de deelnemers aan dit onderzoek, gaf antwoord op de open vraag:

“Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Huizen, dan zie ik iemand die…”
In onderstaande figuur ziet u de meest genoemde kenmerken van de - volgens inwoners van Huizen ideale burgemeester. Meest in het oog springt daarbij de wens om een burgemeester die dicht bij
inwoners staat. Niet alleen wordt dit kenmerk letterlijk genoemd, het komt ook terug
in de andere omschrijvingen. Bijvoorbeeld: “..diverse lagen in
de samenleving probeert te ‘begrijpen’.”
Op de volgende pagina vindt u een omschrijving van wat onder
elk van deze kenmerken wordt verstaan.

“…een sterke, evenwichtige
persoonlijkheid heeft en goed
kan luisteren om vanuit die
positie weloverwogen besluiten
te nemen. "

42

26
21

19

19
14

13

12
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Hieronder vindt u een schematische weergave van de meest genoemde kenmerken in de antwoorden
op de open vraag, met bijbehorende associaties. “Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Huizen,
dan zie ik iemand die…”

Thema

..dicht bij inwoners
staat/luistert
Thema

..er voor iedereen is
betrokken

..benaderbaar/
toegankelijk/zichtbaar is
daadkrachtig
..betrokken is

Korte omschrijving
De nieuwe burgemeester begeeft zich veel onder inwoners, weet wat er speelt, heeft
belangstelling en luistert.
Korte
omschrijving
“..gewoon
eens
door een straat loopt, hier en daar aanbelt en eens vraagt wat
mensen zien in hun straat of buurt.”
Weet wat er lokaal speelt, zoekt de mensen op, is open en zichtbaar
De nieuwe
burgemeester is er voor alle lagen van de bevolking.
aanwezig.
“…begaan
is met Huizen
in alle is,
facetten
(zowel
sociaal
“.. Betrokken
en sociaal
die weet
wat er
speeltals
in economisch)
de gemeenteen
enhaar
inwoners.”
bereid is te luisteren naar de inwoners van Huizen…”
“Voor
de inwoners is
enaanspreekbaar
gemeente staat
zich betrokken
voelt
bij
De nieuwe
burgemeester
enen
begeeft
zich onder
de inwoners.
Huizen.”
“…makkelijk en snel aanspreekbaar is, zowel buiten (op straat e.o.) als binnen in het
Een burgemeester die beslissingen neemt, overlast aanpakt en met de
gemeentehuis.”
vuist op tafel durft te slaan.
De nieuwe burgemeester is er voor alle inwoners, weet wat er lokaal speelt, zoekt
mensen“Niet
op en
is open
zichtbaar aanwezig.
bang
is omenbeslissingen
te nemen indien nodig.”
“…die betrokken is zowel richting de burger als richting zijn ambtenaren.”
Biedt een luisterend oor voor inwoners en staat tussen de mensen.
De nieuwe burgemeester verbindt.

..verbindt
benaderbaar

..vrouw is
verbinder

..daadkrachtig is

vernieuwend
..boven de partijen staat

“…openstaat
voor de mening
van de
bewoners
ener
luistert
de de
“…midden
in de samenleving
van Huizen
staat,
weet wat
speeltnaar
en die
bewoners
wat zij
verschillende
groepen
uitwillen.”
Huizen met elkaar kan verbinden.”
“Die met de burgers om de tafel gaat en luistert naar wat er speelt in de
De nieuwe
burgemeester is een vrouw die de belangen van de inwoners van Huizen
gemeente…”
behartigt.
Verschillende groepen met elkaar verbindt, zowel in de gemeenschap,
“Ik zie een
vrouw
bestuurservaring.
Meten
een
open
enregio.
ervaring als
intern
in demet
gemeente
(ambtenaren
raad)
enblik
in de
wereldburger.”
“.. Kan verbinden. Die van Huizen een plaats maakt waar meer
De nieuwe
burgemeester
is doortastend
durft in te grijpen
bij verloedering
samenhang
ontstaat,
een gezelligen
dorpscentrum
voor elkaar
krijgt en of
problemen.
waar de ambtenaren trots zijn om voor te werken....”
“...er is wanneer hij/zij nodig is. Iemand die hoofdzaken van bijzaken kan scheiden
Oog heeft voor de toekomst van de gemeente.
en partijen bindt. Iemand met visie én daadkracht.”
De nieuwe
burgemeester
staat
boven
de partijen
en laat ..”
zich niet leiden door zijn
“.. Vernieuwing
wilt!
Maak
wat leuks
van Huizen.
eigen politieke
voorkeur.
“Huizen kan vernieuwen en mee kan laten groeien met de
ontwikkelingen
in een gemeenschap.”
“…die onafhankelijk,
onbevooroordeeld
en deugdzaam is, boven politieke partijen
staat en zich niet laat leiden door mogelijke voorkeuren en meningen van het
ambtenarenapparaat.”

“.. weet te verbinden maar ook het initiatief niet schuwt.
De ramen open zet en kennis en kunde vanuit de
gemeenschap weet te matchen met die op het
gemeentehuis…”

Van de 308 respondenten gaf
35% aan op de hoogte te
willen worden gehouden van
de resultaten van dit
onderzoek.
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