Gemeente Gouda
MijnBurgemeester

Nieuwe burgemeester Gouda
De gemeente Gouda 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 Gouda 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 Gouda, dan zie ik
iemand die…”. De vragenlijst was toegankelijk via computer,
tablet en smartphone en te bereiken via
www.BurgemeesterGouda.nl.
Inwoners bereiken

Van 27 februari
tot en met 13 maart 2019
konden inwoners aan het
onderzoek deelnemen.
In totaal hebben
582 respondenten
hun mening gegeven.

Om zoveel mogelijk inwoners uit te nodigen tot deelname is
het onderzoek onder de aandacht gebracht via gemeentelijke
kanalen. Ook het inwonerpanel van de gemeente Gouda is
gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.
Respondenten
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 Gouda
In het vervolg van deze rapportage leest u wat de inwoners
van Gouda zoeken in hun nieuwe burgemeester.
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Score op 10 stellingen
Hieronder vindt u de 10 stellingen waarover inwoners van de gemeente Gouda 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 582 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 vooral

ambitieus

ervaren

Mijn burgemeester bij dreigend gevaar

met elkaar
om tafel

hard optreden
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Mijn burgemeester is

daadkrachtig
en snel

wijs
en bedachtzaam
Mijn burgemeester
zorgt voor een

sterke positie
in de regio

sterke gemeente

Mijn burgemeester

bewaakt grenzen

zoekt grenzen op

Mijn burgemeester
heeft ervaring vanuit

politiek
en bestuur

samenleving
en bedrijfsleven
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Mijn burgemeester communiceert

enkel als het
nodig is

continu over
alles wat speelt

Mijn burgemeester richt zich op

uitdagingen van
vandaag

uitdagingen van
de toekomst

De houding van mijn burgemeester is

zakelijk

informeel

Mijn burgemeester is een

burgervader/-moeder

bestuurder
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Uitkomsten samengevat
De inwoners van Gouda zoeken een burgemeester die veel communiceert over wat er speelt. Op dit
punt zijn zij het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken zij een burgemeester die zorgt voor een sterke
gemeente en voornamelijk ervaring heeft vanuit de samenleving en bedrijfsleven. Hij of zij mag een
informele houding hebben. De burgemeester zou zich daarnaast met name moeten richten op
uitdagingen van de toekomst.
Dit beeld komt ook naar voren bij de antwoorden op de open vraag die is gesteld. Inwoners zoeken een
daadkrachtige burgemeester, die mensen en partijen kan verbinden. De nieuwe burgemeester dient te
zorgen voor een veilige gemeente en heeft oog voor de langere termijn.

Open vraag
Meer dan de helft van de deelnemers aan dit onderzoek, gaf antwoord op de open vraag:
“Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Gouda, dan zie ik iemand die…”
In onderstaande figuur ziet u de meest genoemde kenmerken van
de - volgens inwoners Gouda - ideale burgemeester.
Meest in het oog springt daarbij de gewenste daadkracht van de
nieuwe burgemeester. Niet alleen wordt dit kenmerk letterlijk genoemd,
het komt ook terug in de andere omschrijvingen.
Bijvoorbeeld: “…lost problemen op, spreekt duidelijke taal”.
Op de volgende pagina vindt u een omschrijving van wat onder
deze kenmerken wordt verstaan.

“..hard werkt voor zijn
gemeente, daadkrachtig is
en doorpakt."
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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 Gouda,
dan zie ik iemand die…”
Thema

Korte omschrijving

De nieuwe burgemeester spreekt duidelijke taal en gaat problemen niet uit
de weg.
..daadkrachtig is

“..transparant en daadkrachtig is. Tussen de mensen staat, maar wel met
gezag en overtuiging.”
“..meevoelt met alle lagen van de samenleving. Maar als het nodig is ook
standvastig en daadkrachtig kan optreden.”
De nieuwe burgemeester verbindt en staat boven de partijen.

..verbindt

“...mensen en groepen verbindt. Weet wat er leeft in de stad en een
burgemeester van iedereen kan zijn.”
De nieuwe burgemeester is een vrouw.

..vrouw is

“Een daadkrachtige vrouw met bestuurservaring.”
De nieuwe burgemeester heeft veiligheid hoog in het vaandel staan.

..zorgt voor een
veilige gemeente

“..niet bang is om harde beslissingen te nemen, en de burgers weer
veiligheid in hun leefomgeving kan geven.”
De nieuwe burgemeester heeft als speerpunt het aanpakken van de
criminaliteit.

..criminaliteit aanpakt

“..criminaliteit hoog op het lijstje heeft staan en Gouda als de fantastische
stad laat zien die het is.”
De nieuwe burgemeester staat dicht bij de inwoners en luistert naar hen.

..luistert naar alle
inwoners

“..luistert, representatief is, goede lijnen naar de provincie en het Rijk heeft
en daadkrachtig optreedt.”
De nieuwe burgemeester ziet kansen en belemmeringen van de toekomst.

..gericht is op de
toekomst

“..de problemen van de toekomst in kaart brengt en daar vandaag mee aan
de slag gaat.”
De nieuwe burgemeester staat dicht bij de inwoners, is betrokken en laat
zijn/haar gezicht laat zien.

..betrokken is

“..regelmatig op de fiets door Gouda rijdt, in gesprek gaat met Gouwenaars,
betrokken is met wat er leeft in alle lagen van de Goudse bevolking.”

“…hart heeft voor Gouda en alle Gouwenaars; groots,
maar ook in het klein kan denken en handelen!

Van de 582 respondenten gaf
bijna 40% aan op de hoogte te
willen worden gehouden van
de resultaten van dit
onderzoek.
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