Onderzoeksresultaten nieuwe burgemeester
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1. Samenvatting
Bij vraag "1 Aan welke 5 eigenschappen vindt u dat de nieuwe burgemeester moet voldoen? " wordt
"Betrouwbaar " het vaakst op de eerste plaats gezet (35%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende
item (2,9).
Op vraag "2 Met welke 3 thema’s moet de burgemeester, volgens u, begaan zijn om een goede
burgemeester te kunnen zijn in de gemeente Nissewaard?" antwoordt 77% van de respondenten:
"Veilige gemeente".
Op stelling "3 “Een burgemeester moet rechtstreeks door de inwoners gekozen worden”" antwoordt
in totaal 49% van de respondenten: "mee eens". In totaal 21% van de respondenten antwoordt:
"mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 217 deelnemers zijn geraadpleegd.

1

2. Rechte tellingen
Nieuwe burgemeester
Op 20 februari wordt de nieuwe burgemeester van Nissewaard geïnstalleerd.

1 Aan welke 5 eigenschappen vindt u dat de nieuwe
burgemeester moet voldoen?
(Maak een top 5. Rangschik onderstaande eigenschappen naar belangrijkheid. 1 is het
meest belangrijk, 5 is het minst belangrijk.)
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Andere eigenschap

Zelfverzekerd

1

5,9 5,8 5,7
Zakelijk

Verantwoordelijk

Teamspeler

Tactisch

Standvastig

Ruimdenkend

Optimistisch

Nieuwsgierig

Meelevend

Lef

Inspirerend

Humoristisch

Hartelijk

Ervaren

Enthousiast

Eerlijk
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Daadkrachtig

Creatief

Communicatief
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2,9

Ambitieus
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(n=217)

Bij vraag "1 Aan welke 5 eigenschappen vindt u dat de nieuwe burgemeester moet voldoen? " wordt
"Betrouwbaar" het vaakst op de eerste plaats gezet (35%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende
item (2,9).

Zie pagina 24 voor een leeswijzer van bovenstaande grafiek.

Anders


















Benaderbaar
Betrokken
Een burgemeester die er voor de gemeente is en geen partij polieke spelletjes speelt
Een goede volks vertegenwoordiger zijn.
Gewoon zich zelf blijven en toegankelijk voor publiek
Historisch bessef
Klimaat bewust
Kundig
Luister naar de bewoners
Luisterend oor
Mens onder de mensen
Milieu / klimaatbewust
Niet van de VVD, eigenlijk alleen deze
Politiek neutraal
Sociaal
Toegankelijk
Vak bekwam en voldoende kennis
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Verbindend
Verstand van infrastructuur

Toelichting







Deze vragen hadden beter eerder gesteld kunnen worden, zodat men daarmee rekening had
kunnen houden bij de benoeming van een nieuwe burgemeester. Nu wordt alles weer in het
ONS achterkamertje behandeld.
Een burgemeester moet iemand zijn waar je als burger trots op kan zijn.
Had dit nier eerder gevraagd moeten worden? Voordat er een profiel wordt opgemaakt?
Onze nieuwe burgemeester dient sterk toekomstgericht en in dat opzicht vooral milieubewust te
zijn. De Randstad en daarbinnen de Europoort en Maasvlakte en binnen Nissewaard de
industrieterreinen Halfweg zijn zwaar belaste en belastende gebieden. Afbouw van de
(industriële) vervuiling en daarop gerichte vervanging plus sterke stimulering van
klimaatneutrale en CO2 reducerende maatregelen en activiteiten zullen de komende periode
steeds belangrijker worden. Daar een leidende rol in vervullen is eerste prioriteit.
Vooral ook transparant naar de bewoners van de gemeente
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2 Met welke 3 thema’s moet de burgemeester, volgens u,
begaan zijn om een goede burgemeester te kunnen zijn in de
gemeente Nissewaard?
(U kunt 3 thema?s aanvinken)
(n=211)

77%
59%

29%
10%

11%
Alle thema’s zijn even
belangrijk

Participatie

21%

Ander thema

Jeugdhulp

13%

Financiën en belastingen

9%

Eigentijds besturen en
netwerken

9%

Dienstverlening aan
burger en bedrijven

10%
Sport en cultuur

Woon- werk- en
leefklimaat

24%

Gezondheidsbevordering

Onderwijs

17%

Veilige gemeente
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Op vraag "2 Met welke 3 thema’s moet de burgemeester, volgens u, begaan zijn om een goede
burgemeester te kunnen zijn in de gemeente Nissewaard?" antwoordt 77% van de respondenten:
"Veilige gemeente".

Ander thema, namelijk:




















Armoede bestrijding
Bereikbaarheid gemeente
Betere openbaar vervoer
Brug
Dorpjes behouden en groen verbeteren
Huisvesting en bereikbaarheid regio
Infrastructuur
Infrastructuur, bereikbaarheid, toegangswegen
Investeren in groene energie. Windmolens - zonne energie
Klimaat /milieu bewust
Milieu en klimaatomgeving
Natuur
Nogmaals een goede volks vertegenwoordiger zijn.
Oever verbindingen
Ontsluiting, tunnel
Ouderenbeleid
Plannen ontwikkelen voor duurzaamheid door na te denken over warmtenet van rest- en /
aaerdwarmte.
Presentatie van nissewaard naar buiten
Spijkenisse op de kaart zetten door middel van festivals voor iedereen je ziet nooit reggae op
de programma in Spijkenisse en ik denk dat er een hele groep wordt overgeslagen en zal hier
wel met de burgemeester of wie dan ook erover willen praten
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Toegankelijk
Woning voorzieningen 50
Zo snel mogenlijk weggan.

Toelichting



Geen verdere toelichting
Ontegenzeggelijk zal de burgemeester door de spilfunctie op alle terreinen moeten acteren.
Ook hier zijn milieu en klimaat bepalend, hierin zullen de andere thema's ingepast moeten
worden.
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Geïnteresseerden solliciteren bij de Commissaris van de Koning, die vervolgens een selectie
maakt van volgens hem gepaste kandidaten. Deze kandidaten worden voorgelegd aan de
vertrouwenscommissie die de voorkeur uitspreekt voor de nieuwe burgemeester. Vervolgens
stemt de gemeenteraad op de kandidaat gestelde burgemeesters.

3 “Een burgemeester moet rechtstreeks door de inwoners
gekozen worden”
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
29%

30%

(n=205)
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10%
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5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling "3 “Een burgemeester moet rechtstreeks door de inwoners gekozen worden”" antwoordt
in totaal 49% van de respondenten: "mee eens". In totaal 21% van de respondenten antwoordt:
"mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Op zich ben ik groot voorstander van het rechtstreeks kiezen van een
burgemeester. Echter vraag ik me ook wel eens af of het wel verstandig is, gezien
de wijze waarop mensen tegenwoordig aan hun info komen en zomaar
ongefundeerd kunnen spuien. (maar dat hoort ergens anders thuis)

Mee eens



Als voorstander van directe volksraadpleging kom ik hier niet onderuit, waarbij ik
onderken dat de mening van de meerderheid van Nissewaard niet door mij gedeeld
zal worden.

Neutraal



Goed PR over je zelf doen ,betekend niet dat je een goede en betrouwbare
bestuurder ben.
Het kan misschien goed zijn, een burgemeester, die door de burgers wordt gekozen,
maar krijg je dan wel een burgemeester, die je wil hebben? Ik bedoel: is het net als
de landelijke politiek, waar je mee zit opgescheept?



Mee
oneens





Alsjeblieft geen verkiezingscircus rond de burgemeester die boven de partijen hoort
te staan
Burgers kiezen vaak op populaiteit, of mensen die ze kennen. Hierdoor zou
makkelijk een minder goede gekwalificeerde burgermeester plaats kunnen nemen
dan iemand met de juiste kaarten.
De keuze zou te beperkt zijn vanwege reeds langer zittende raadsleden
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Zeer mee
oneens




Mits de burger goed ingelicht wordt over de kwaliteiten die de man/vrouw bezit
Zolang de bevolking hier in Nederland niet warm loopt voor dit soort stemmingen
moet je doorgaan met de huidige aanwijzingen



De aanstelling van een burgemeester moet zorgvuldig gebeuren. Een betere
campagne maakt niet een betere kandidaat. Inspraak is belangrijk maar niet heilig
De burger moet ook inspraak hebben die hebben er tenslotte mee te maken.
De vriendelijke slager op de hoek kan een niet gekwalificeerde
ongeschikte burgermeester zijn.
Dit betreft een sollicitatie procedure en die moet uitgevoerd worden door
deskundige mensen die de privacy hoog in het vaandel hebben staan en nauw
moeten samenwerken met de burgermeester. Dit kan dus niet door inwoners
worden gedaan. Daarnaast heeft een gemeente met zoveel inwoners te veel
verschillende wensen en is het nooit goed voor iedereen.
In de gemeenteraad zitten mensen die betrokken en meestal ook evligen zijn. Zij
wegen wat er speelt. Kiezen door de inwoners helpt populisten in het zadel.
Mensen gaan voor hun eigen hachje en kijken - meestal - niet verder dan hun
voortuin
Mensen kunnen over het algemeen niet nadenken, zeker niet in nissewaard
Moet worden gekozen op zijn of haar kennis
Teveel verschillende meningen
Wij zijn er al zo slecht bedeeld.
Zat voorbeelden, zie hier quote burg. Depla: ,,Ik ben bang dat een gekozen
burgemeester heel snel gemarginaliseerd wordt, wanneer het gaat om de aanpak
van ondermijnende criminaliteit. Je rol is dan veel politieker en dan ben je ook
kwetsbaarder voor invloeden van buitenaf













Weet niet



Ik vind wel dat die uit eigen stad gekozen dient te worden
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Nieuwe burgemeester
29 januari 2019 tot 07 februari 2019
233
6,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
8 februari 2019

3.1 Leeswijzer Rankingvragen
Per thema kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
20%

3,6

41%
23%

10%

27%
8%

0%
Mogelijkheid 1

Antwoord op vraag

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Percentage respondenten
dat ‘mogelijkheid 2’ als 1e
keuze geeft’

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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