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Een nieuwe burgemeester voor Smallingerland

De gemeente Smallingerland 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 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 Smallingerland hun mening 

gegeven over het profiel van hun toekomstige burgemeester. 

Zij konden digitaal reageren op 10 stellingen. Daarnaast is er 

één open vraag gesteld. De vragenlijst was toegankelijk via 

computer, tablet en smartphone en vindbaar via 

www.BurgemeesterSmallingerland.nl. 

Inwoners bereiken

Het onderzoek is door de gemeente onder de aandacht 

gebracht van haar inwoners. Daarbij is onder andere gebruik 

gemaakt van de gemeentelijke website en sociale media. 

Voor minder digitale inwoners was er een papieren 

exemplaar van de enquête aan te vragen bij het 

gemeentehuis of het servicecentrum. 

Respondenten

Van donderdag 20 september tot en met donderdag 4 

oktober 2018 konden inwoners aan het onderzoek 

deelnemen. In totaal hebben 357 respondenten hun mening 

gegeven. Door middel van een uitgebreid verificatieproces is 

geborgd dat er geen ‘dubbele invullers’ zijn. Het aantal 

deelnemers is niet voldoende om representatieve uitspraken 

te doen en zijn daarmee indicatief voor de mening van de 

inwoners van Smallingerland. In deze rapportage vindt u de 

antwoorden van de deelnemers.

Gemeente Smallingerland

MijnBurgemeester

De tool:

http://www.burgemeestersmallingerland.nl/
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Uitkomsten samengevat

Stellingen

In totaal zijn er 10 stellingen voorgelegd. Met deze stellingen is aan inwoners gevraagd wat zij belangrijk 

vinden als het gaat om hun nieuwe burgemeester. Zowel qua stijl van besturen als thema’s en 

speerpunten in beleid. 

Deelnemers aan het onderzoek vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester in de wijken en 

dorpen is. Op deze stelling antwoorden zij het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken deelnemers een 

goede communicator. De nieuwe burgemeester mag continu over alles wat speelt communiceren en is 

bij activiteiten zichtbaar aanwezig. Ook wordt er gezocht naar iemand die een burgervader/-moeder kan 

zijn voor inwoners en een informele houding heeft.

Op de andere stellingen zien we meer verdeeldheid tussen de deelnemers. Onder andere bij de stelling 

wat de burgemeester moet doen bij dreigend gevaar. De groep die aangeeft dat de burgemeester hard 

moet optreden is ongeveer even groot als de groep die aangeeft dat de burgemeester om tafel moet 

gaan met betrokken partijen.

Open vraag

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

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Smallingerland,  dan zie ik iemand die…’

In onderstaande figuur ziet u de meest genoemde kenmerken van de - volgens inwoners van 

Smallingerland - ideale burgemeester. 

Allereerst willen inwoners iemand die betrokken is. Het gaat daarbij om een burgemeester die 

benaderbaar is, zich buiten het gemeentehuis laat zien en er is voor alle lagen van de bevolking. 

Deelnemers zien graag een burgemeester die een luisterend oor biedt aan inwoners en zo weet wat er 

speelt. Vaak wordt hierbij ook aangegeven dat de burgemeester daadkrachtig moet kunnen optreden als 

het nodig is. Openbare orde en veiligheid zijn belangrijk thema’s. De deelnemers geven aan dat de 

burgemeester een rol als vertegenwoordiger moet spelen. Hij of zij moet de gemeente op de kaart 

zetten en door middel van zijn/haar netwerk economische ontwikkeling in gang zetten. De nieuwe 

burgemeester mag ook vernieuwend zijn, bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid en milieu. 

Daarnaast zoeken inwoners een burgemeester die verschillende partijen kan verbinden, van gemeente 

en inwoners tot ondernemers en bedrijven. Tot slot geeft een deel van de deelnemers aan graag een 

vrouwelijke burgemeester te zien.  
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gemiddelde

spreiding
Voorbeeld

Score op 10 stellingen

Hieronder vindt u de 10 stellingen waarover inwoners van de gemeente Smallingerland hun mening 

hebben gegeven. Bij elke stelling kon men aangeven welke eigenschap of welk gedragsvoorbeeld zij 

belangrijk vinden voor hun nieuwe burgemeester. Het roze bolletje geeft de gemiddelde mening van de 

respondenten weer. De groene balkjes laten de spreiding zien. Met andere woorden: zijn de 

respondenten het met elkaar eens, of lopen de meningen juist uiteen?

Mijn burgemeester is

daadkrachtig en snel wijs en bedachtzaam

Mijn burgemeester bij dreigend gevaar:

met elkaar hard optreden

om tafel
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Mijn burgemeester communiceert

enkel als het nodig is continu over

alles wat speelt

Mijn burgemeester is

in de wijken/dorpen op het gemeentehuis

Mijn burgemeester is bij evenementen

zichtbaar aanwezig betrokken op 

de achtergrond

Mijn burgemeester is een

stabiele factor enthousiaste 

vernieuwer
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De houding van 

mijn burgemeester is

zakelijk informeel

Mijn burgemeester is een

burgervader/-moeder bestuurder

Mijn burgemeester

neemt zelf laat anderen

het woord aan het woord

Mijn burgemeester heeft

ervaring vanuit

politiek en bestuur samenleving

en bedrijfsleven



© Citisens | p 6

Thema Korte omschrijving

betrokken is

Betrokken zijn bij wat er speelt in de gemeente, aandacht hebben voor 

alle groepen (zowel inwoners als ondernemers) en hart voor de 

gemeente hebben. 

“..begrijpt wat er in de samenleving speelt en zich hierin goed kan 

verplaatsen.“

daadkrachtig is

Besluiten durven nemen, optreden bij bijvoorbeeld overlast en 

doortastend zijn. 

“..daadkracht optreedt wanneer het nodig is. En communicatief sterk is 

naar buiten..”

vertegenwoordiger is

De gemeente op de kaart zetten, zorgen voor nieuwe (economische) 

impulsen en een goed netwerk hebben in Den Haag en de regio.  

“..de gemeente wil laten floreren.”

“..een visie neerzet voor Smallingerland als moderne en vernieuwende 

gemeente.”

benaderbaar is

Op informele momenten je gezicht laten zien, middel in de samenleving 

staan en een informele houding hebben. 

“..zich overal laat zien en hart heeft voor de mensen; een 

burgermeester voor alle mensen; meedoen met de plaatselijke 

activiteiten en plezier hebben in zijn baan als burgemeester.”

verbinder is

Contacten leggen tussen verschillende groepen, mensen en 

ondernemers aan elkaar verbinden en partners zoeken en vinden. 

“..de partijen verbindt en oog heeft voor maatschappelijke 

ontwikkelingen.”

luisterend oor

Niet alleen op het gemeentehuis zijn maar ook daarbuiten, zich 

afvragen wat er speelt in de gemeente en dit meenemen, benaderbaar 

en betrokken zijn. 

“Luisteren naar wat er in de samenleving speelt; hij is er voor de 

bevolking.”

een vrouw is

Liefst een vrouwelijke burgemeester.

“..een vrouw is, daadkrachtig en weloverwogen kan optreden”.

Hieronder vindt u een schematische weergave van de meest genoemde kenmerken in de antwoorden 

op de open vraag, met bijbehorende associaties.

Van de 357 

respondenten gaf 39% 

aan op de hoogte te 

willen worden gehouden 

van de resultaten van dit 

onderzoek.

“Betrokken bij de inwoners. Een rots in de branding. 

Benaderbaar. Denkt in oplossingen en kansen. Heeft 

een politiek netwerk maar weet ook goed wat er in het 

bedrijfsleven en bij inwoners speelt. Zet de gehele 

gemeente in het voetlicht en niet alleen Drachten. Werkt 

samen met omliggende gemeenten. Ondersteunt 

initiatieven van inwoners. Weet raadsleden verder te 

laten kijken dan hun eigen politieke voorkeuren. Is voor 

iedereen benaderbaar. Is een vrouw.”


