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Inleiding 

Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over het 

profiel van de nieuwe burgemeester. De peiling is uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de 

gemeente Lansingerland. De uitkomsten van de peiling worden door de gemeenteraad gebruikt bij het 

opstellen van de profielschets. 

De gemeenteraad van Lansingerland heeft de leden van het burgerpanel uitgenodigd om mee te denken 

bij de keuze van de nieuwe burgemeester door het invullen van een online vragenlijst. De vragenlijst was 

via een link op de website van de gemeente ook beschikbaar voor inwoners en andere betrokkenen die 

geen lid zijn van het panel. 

Deelnemers konden tussen 18 november en 2 december 2014 de vragenlijst invullen. Aan de peiling 

hebben 749 panelleden deelgenomen. Daarnaast hebben 67 respondenten deelgenomen aan de open 

enquête. De resultaten van beide groepen zijn apart weergegeven. 

In totaal werd de vragenlijst door 816 inwoners ingevuld. De respons is daarmee voldoende om 

betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de 

uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht en kern. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de 

respons per kern. 

 

Affiniteit 

Als eerste is gevraagd met welke aspecten de nieuwe burgemeester affiniteit dient te hebben. 

Respondenten konden drie van de genoemde acht aspecten selecteren. Driekwart van de panelleden 

vindt dat de nieuwe burgemeester affiniteit dient te hebben met een veilige en leefbare gemeente 

(76 procent van de panelleden, 71 procent van de deelnemers aan de open enquête), de helft vindt het 

belangrijk dat de burgemeester affiniteit heeft met een gemeente die er voor de inwoners is (51 procent 

en 46 procent) en met een gemeente die, waar dat mogelijk is, samen met inwoners beleid maakt 

(49 procent van de panelleden). De eerste twee genoemde aspecten zijn ook door de deelnemers aan de 

open enquête meest genoemd. De overige aspecten zijn door minder dan een derde van de respondenten 

genoemd. In vergelijking met de panelleden vinden de deelnemers aan de open enquête het belangrijker 

dat de burgemeester met de aspecten bedrijvigheid (29 procent), ruimte voor ontspanning (23 procent) 

en innovativiteit (20 procent) affiniteit heeft. 
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Figuur 1 

Met welke van onderstaande aspecten dient de nieuwe burgemeester affiniteit te hebben? (maximaal drie 
antwoorden) 

 

 

Eigenschappen 

Vervolgens is gevraagd welke eigenschappen de nieuwe burgemeester nodig heeft. Onder eigenschappen 

wordt verstaan hoe een persoon van nature is. Voor een burgemeester vanzelfsprekende eigenschappen 

zijn niet voorgelegd (zoals bindend vermogen, onafhankelijk, integer, stressbestendig). De respondenten 

konden maximaal vijf eigenschappen selecteren. In figuur 2 zijn de resultaten weergegeven van zowel de 

panelleden als de deelnemers aan de open enquête. 

 

De respondenten vinden het vooral belangrijk dat de nieuwe burgemeester affiniteit heeft met, of 

deskundigheid heeft in de financiële problematiek van de gemeente Lansingerland, en goed op de hoogte 

is van maatschappelijke ontwikkelingen en weet wat er speelt in de gemeente, ambtelijke organisaties en 

de politiek. Ruim de helft van de respondenten vindt deze eigenschappen het belangrijkst.  

Door bijna de helft van de panelleden worden vervolgens daadkracht, zichtbaar zijn en zich onder de 

burgers begeven genoemd als belangrijke eigenschappen. Opvallend is dat door de respondenten van de 

open enquête minder belang wordt gegeven aan daadkracht en zichtbaarheid. Zij vinden het belangrijker 

dat de nieuwe burgemeester beschikt over bestuurlijke of politieke ervaring, een leider is met uitstraling 

die de koers van de gemeente bepaalt (44 procent). 

De eigenschappen die het minst van belang worden geacht zijn het zich goed kunnen verplaatsen in 

anderen, en anderen weten te overtuigen van een standpunt. 

 

In een open vraag konden de respondenten nog andere eigenschappen en vaardigheden noemen die zij 

belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Ongeveer een derde van de panelleden en de helft van 

de deelnemers aan de open enquête heeft hier gebruik van gemaakt. Zij noemden onder andere dat de 

burgemeester moet luisteren naar de inwoners, affiniteit moet hebben met financiën en eerlijk, integer 

en betrouwbaar moet zijn. 
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Figuur 2 

Welke van deze eigenschappen heeft de nieuwe burgemeester volgens u nodig? (maximaal vijf 
antwoorden) 

 

 

 

Tot slot is gevraagd of er nog zaken waren met betrekking tot de profielschets van de nieuwe 

burgemeester die in de vragenlijst niet aan de orde zijn gekomen. Een kwart van de respondenten heeft 

gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Een opvallend groot deel geeft hier aan dat ze graag zien dat de 

nieuwe burgemeester financieel onderlegd is. Ook het hebben van ervaring en boven de partijen kunnen 

staan worden meerder keren genoemd. 

De antwoorden op de open vragen zijn aan de gemeente ter beschikking gesteld.  
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Bijlage 

Figuur B1 

Waar woont u in Lansingerland? (ongewogen) 

 

 

De deelnemers aan de open enquête zijn gevraagd op welke manier zij betrokken zijn bij de gemeente 

Lansingerland. Het grootste deel woont zelf in de gemeente (90 procent). Een op de vijf is echter ook 

betrokken vanuit een maatschappelijke organisatie en een op de zeven vanuit het bedrijfsleven. Enkelen 

zijn (ook) op een andere wijze betrokken. 
 
Figuur B2 

Hoe bent u betrokken bij de gemeente Lansingerland? (alleen open enquête; n=67) 
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