Gekozen burgemeester
1 ‘In Nederland dienen de burgemeesters gekozen te worden
door de bevolking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
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Alleen mee eens als de voorgedragen kandidaten goed gescreend zijn op het profiel
waar een burgemeester (van Gemert-Bakel) aan zou moeten voldoen.
Eens met het kiezen van de burgemeester, maar dan moet deze ook kunnen
worden weggestuurd .
Men dient dan wel enkele kandidaten voor te stellen. De kandidaten moeten dan
wel op de hoogte zijn van de belangen van de gemeente.
Als ik zie hoe de politiek in Gemert nog steeds zo CDA-gericht is, hoeft er voor mij in
Gemert geen burgemeester gekozen te worden omdat ik absoluut geen CDAburgemeester wil.
Ik vind dat er wel een ander systeem mag komen als hoe het nu is. Maar ik twijfel of
"zieltjeswinnen" daar het juiste antwoord op is. Ik vind dat degene met de meeste
kwaliteiten, en niet degene met de meeste stemmen burgemeester moet worden.
Wat daarvoor de beste methode is, weet ik niet.
Is me om het even. Als het maar iemand is die weet hoe een gemeente werkt en
hoe de lijnen lopen. Anders duurt het nog langer voordat er besluiten genomen
worden.
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Burgemeester moet (politiek) onafhankelijk zijn
Dan wil iedereen een andere burgemeester, afhankelijk van politieke voorkeur enz.
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De burgemeesters zijn (als het goed is) de stabiele en vooral objectieve en
controlerende factor binnen de gemeentelijke organisatie. Op het moment dat je
mensen gaat kiezen staan ze ergens voor en moeten ze dat ook waar maken,
daarmee zijn ze niet meer de objectieve en controlerende factor die ze moeten zijn.
Liever geen 'beauty-contest'-achtige taferelen, maar een adviescommissie
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bestaande uit inhoudelijk deskundigen op basis van objectieve selectiecriteria.
Werkt vriendjespolitiek in de hand
Zie alle amerikaanse toestanden van hysterie, volksmennerij, populisme en
kwetsbaarheid mbt beinvloeding, chantage, vriendjespolitiek
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2 Stel, u mag stemmen over een nieuwe burgemeester, wat is
dan het meest belangrijk?
80%

(n=148)

70%

70%
60%
50%
40%
30%
16%

20%

7%

5%

10%

1%

0%
De persoon

De politieke kleur
van de kandidaat

De visie van de
kandidaat

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:











De betrokkenheid bij de gemeente en aantoonbare kwaliteiten op het gebied van luisteren en
aansturen
Geen woorden maar daden / mensen voorop stellen / regels op 2e plaats
Kennis en kunde
Kennis, opleiding en ervaring
Lokale binding
Objectief, controlerend, algemeen belang voor persoonlijk belang.
Tussen het volk staan en goed luisteren naar wat de inwoners willen/wensen
Woonplaats in de gemeente dan is er bij problemen sneller plan van aanpak
Zijn betrokkenheid en zijn ,, zichtbaarheid"
Zijn/haar kwaliteiten
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Natuurlijk spelen binnen deze persoon allerlei aspecten mee zoals
integriteit,visie, bestuurskwaliteit,bruggenbouwer etc

De visie van de
kandidaat





.
De visie van een burgemeester is bepalend voor de sfeer van het dorp.
Het gaat er toch om hoe hij de toekomst ziet van een gemeente, hoe hij/zij
mensen kan inspireren, binden en verbinden.
Interesse in en betrokkenheid bij het openbaar bestuur/(lokale) politiek is bij
het merendeel van de burgers bijzonder gering.
Politieke kleur vind ik onbelangrijk. Hij moet boven de partijen staan en met
iedereen samenwerken
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Betrouwbaar en integer
Geen gewenste ontwikkeling.
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