Gemeente Oldebroek
MijnBurgemeester

Nieuwe burgemeester Oldebroek
De gemeente Oldebroek 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’
Via de tool MijnBurgemeester, ontwikkeld door Citisens,
hebben inwoners van Oldebroek hun mening gegeven
over het profiel van hun toekomstige burgemeester. Zij
konden digitaal reageren op 10 stellingen en twee open
vragen. De vragenlijst was toegankelijk via computer,
tablet en smartphone en te bereiken via
www.BurgemeesterOldebroek.nl
Inwoners bereiken
Om inwoners uit te nodigen tot deelname is het
onderzoek onder de aandacht gebracht via gemeentelijke
kanalen.
Respondenten
Van 9 tot en met 23 januari konden inwoners aan het
onderzoek deelnemen. In totaal hebben 285
respondenten hun mening gegeven. Door middel van
een uitgebreid verificatieproces is geborgd dat er geen
‘dubbele invullers’ zijn. De invullers vormden qua sociaal
economisch profiel en betrokkenheidsprofielen een
redelijke afspiegeling van de bevolking in Oldebroek.
Gezien het aantal respondenten zijn de resultaten van het
onderzoek indicatief.
In het vervolg van deze rapportage leest u wat de
deelnemers aan het onderzoek uit Oldebroek zoeken in
hun nieuwe burgemeester.
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Uitkomsten samengevat
De deelnemers aan het onderzoek zoeken een burgemeester die in de wijken is. Op dit punt zijn
deelnemers het meest uitgesproken. Dit sluit aan bij een andere stelling waar deelnemers het met
elkaar over eens zijn, namelijk dat de burgemeester zichtbaar aanwezig is. Daarnaast geniet een
burgemeester die vooruitstrevend is en van Oldebroek een sterke gemeente maakt de voorkeur.
Het beeld van een burgemeester die betrokken is en dicht bij de inwoner staat, komt overeen met
de antwoorden die zijn gegeven op de open vragen. Beide aspecten worden veelvuldig genoemd.
Deelnemers aan het onderzoek geven aan behoefte te hebben aan een burgemeester die
aanspreekbaar is en benaderbaar is. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt daarnaast dat veel
inwoners het wenselijk vinden wanneer de nieuwe burgemeester een boven de partijen staat.

Score op 10 stellingen
Hieronder vindt u de 10 stellingen waarover inwoners van de gemeente Oldebroek 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 op de slider zodat de positie correspondeert met hun
mening. In de weergave hieronder geeft het roze bolletje op elke stelling de gemiddelde mening van
de 285 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?

Voorbeeld

spreiding

gemiddelde

Mijn burgemeester
is

daadkrachtig
en snel

wijs en
bedachtzaam
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Mijn burgemeester is vooral

ambitieus

ervaren

Mijn burgemeester
is

behoudend

vooruitstrevend

Mijn burgemeester is bij evenementen

zichtbaar aanwezig

betrokken op
de achtergrond

Mijn burgemeester is

in de
wijk/dorpen

op het
gemeentehuis

Mijn burgemeester

bewaakt grenzen

zoekt grenzen op
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Mijn burgemeester zorgt voor een

sterke positie
in regio

sterke gemeente

Mijn burgemeester is een

stabiele factor

enthousiaste
vernieuwer

Mijn burgemeester is een

burgervader/-moeder

bestuurder

Mijn burgemeester bij dreigend gevaar

met elkaar
om tafel

hard optreden
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Open vragen
Iets meer dan de helft van de respondenten gaf antwoord op de open vraag. In totaal zijn daarmee 160
antwoorden gegeven.
In onderstaande figuur ziet u de meest genoemde kenmerken van de – volgens deelnemers aan het
onderzoek - ideale burgemeester, als antwoord op de open vraag: “Als ik denk aan de nieuwe
burgemeester van Oldebroek, dan zie ik iemand die…”
Deelnemers zoeken vooral een burgemeester die betrokken is en midden in de samenleving staat. Hij of
zij weet wat er speelt in de gemeente.
Op de volgende pagina vindt u een omschrijving van wat onder de kenmerken wordt verstaan.

“Er voor iedereen is. Dus
jong en oud kent, en
herkend.’’
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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
Oldebroek, dan zie ik iemand die…”
Thema

Korte omschrijving
De nieuwe burgemeester staat dicht bij de inwoners van Oldebroek, is betrokken
en laat zijn/haar gezicht laat zien.

..betrokken is

“..betrokken en open is...”
“Betrokken is, gericht op alle lagen van de bevolking met kennis van problemen
die er spelen.’’

..midden in de
samenleving

De nieuwe burgemeester luistert naar inwoners en houdt rekening met hun
wensen en behoeften.
“Altijd geïnteresseerd is en iets positiefs kan zeggen over anderen...”
De nieuwe burgemeester hecht waarde aan Christelijke normen en waarden

..een Christelijke
achtergrond heeft

“Een man of vrouw naar Gods hart. Die dit uitstraalt en de liefde van God laat zien
in het werk wat hij/zij doet voor Oldebroek.”
De nieuwe burgemeester komt op voor alle lagen van de bevolking en staat boven
de partijen.

..er voor iedereen is

“..zichtbaar voor alle lagen van de bevolking..’’
“Sterk besturend persoon, die duidelijk boven de partijen staat..’’

.. een vooruitstrevende
houding heeft

..vrouw is

De nieuwe burgemeester heeft een vooruitstrevende houding met een lange
termijn visie.
“Een vooruitstrevende, progressieve burgemeester die betrokken is bij wat er leeft
bij de burgers.”
De nieuwe burgemeester is een vrouw die de belangen van de inwoners
behartigt.
“Een doortastend persoon die midden in de samenleving staat en bij gelijke
geschiktheid bij voorkeur een vrouw is.”
De nieuwe burgemeester is sociaal en benaderbaar voor iedereen.

…sociaal is

‘’Sociaal, bruggenbouwer, met de poten in de klei..’
‘’Samen met inwoners een sterk en sociaal Oldebroek maakt.’’’
De nieuwe burgemeester laat religieuze motieven achterwege in de politiek.

.. niet-religieus is
“Bereikbaar is voor de burger en niet vanuit religieuze oogpunten handelt.’’

“Belangstelling heeft voor alles wat er in de gemeente
gebeurd en daar ook van op de hoogte is.”

Van de 285 respondenten gaf
één derde aan op de hoogte
te willen worden gehouden
van de resultaten van dit
onderzoek.
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