Hoe zie je mij als jouw burgemeester?
Je leest het goed: een persoonlijke vraag van je burgemeester. Ik ben momenteel drie jaar lang
burgemeester van de gemeente Roosendaal, terwijl ik ben aangesteld voor een ambtsperiode van zes
jaar. Dit jaar zit ik dus op de helft van mijn ambtstermijn. Een mooi moment om te peilen hoe het er
voor staat. Een moment van zelfreflectie. Wat doe ik goed, wat kan er beter of anders en waar heb ik
wellicht een ‘blinde vlek’? De antwoorden op die vragen hoor ik graag van jou. Zodat ik weet hoe jij,
als inwoner van de gemeente Roosendaal, naar mij kijkt. Ik zit niet te wachten op complimentjes, wel
op opbouwende verbeterpunten waar ik mee aan de slag kan.
Met deze mail werden de 2.200 leden van het Digipanel uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen
over het functioneren van de burgemeester.

Aanleiding
In 2019 is er voor de werving van een nieuwe
burgemeester een profielschets opgesteld. De
inwoners zijn door middel van een digitale
vragenlijst gevraagd om mee te denken en
ideeën te geven voor ‘de beste burgemeester
voor Roosendaal’.

Begin volgend jaar is de midterm van de
burgemeester, dit is de aanleiding om aan de
hand van de profielschets van de
burgemeester te evalueren.
De vragenlijst is gedeeltelijk gebaseerd op de
eerdere vragenlijst van 2019 en de
profielschets die is opgesteld. Daarnaast is er
ruimte voor een aantal open vragen.
Opbouw vragenlijst:
1.
2.
3.
4.

Basiseigenschappen
Bestuurseigenschappen
Stellingen o.b.v. thema’s uit de profielschets
Open vragen

Methode + respons
Op de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen hebben ruim 1.000 leden gereageerd, hiervan zijn er
ongeveer 880 die de vragenlijst volledig hebben afgerond. Om anonieme reacties te voorkomen is de
vragenlijst niet via een open link gedeeld. Wel kregen inwoners alsnog de kans om zich aan te
melden voor het Digipanel en de link naar de vragenlijst te ontvangen. Dit heeft 176 nieuwe
aanmeldingen opgeleverd.

Resultaten
Basiseigenschappen
Volgens het opgestelde profiel dient de burgemeester te beschikken over een aantal
basiseigenschappen, integer, onafhankelijk, verbindend, herkenbaar en stressbestendig. In het
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profiel werd integer als belangrijkste eigenschap genoemd. ‘Integriteit staat hoog in het vaandel. De
burgemeester moet beschikken over een goed ontwikkeld moreel kompas. Daarin heeft u een
voorbeeldfunctie’.
In onderstaande grafiek is te zien hoe respondenten de genoemde basiseigenschappen voor de
burgemeester waarderen.
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De waardering varieert tussen de 8,1 en 8,5. De eigenschap integer (heeft een voorbeeldfunctie en
spreekt anderen aan op goed gedrag) wordt het hoogst gewaardeerd met een 8,5. Stressbestendig
(kan handelen onder druk en straalt rust en vertrouwen uit) volgt met een 8,4. Herkenbaar
(herkenbaar ondanks de verschillende rollen) en verbindend (overbrugt tegenstellingen en brengt
partijen bij elkaar) worden ook goed gewaardeerd met respectievelijk een 8,3 en 8,2. De eigenschap
onafhankelijk (staat boven de partijen en wordt gezien als het aanspreekpunt) scoort een 8,1.

Bestuurseigenschappen
Volgens de richtlijnen die door de VNG zijn opgesteld bij het maken van een profielschets voor de
burgemeester zijn er 13 eigenschappen waarop de burgemeester zich kan onderscheiden. In 2019
mochten inwoners aangeven welke 3 ze belangrijk vonden. Hieronder de top 3:
1
2
3

Betrokken
Daadkrachtig
Communicatief

In de vragenlijst van afgelopen juni werd gevraagd welke van de onderstaande 13 eigenschappen het
meest van toepassing zijn op de burgemeester. In onderstaande tabel staat de meest gekozen
bovenaan en de minst gekozen onderaan. De top drie komt overeen met de uitslag in 2019,
bovenaan staat ‘betrokken’ . gevolgd door ‘daadkrachtig’ op de tweede plaats en ‘communicatief’ als
derde eigenschap.
1
2
3
4
5
6

Betrokken
Daadkrachtig
Communicatief
Besluitvaardig
Vasthoudend
Doelgericht
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7
8
9
10
11
12
13

Omgevingsbewust
Onderhandelingsvaardig
Bestuurlijk sensitief
Analytisch
Deskundig
Coachend
Organisatiegevoelig

Uitspraken over het functioneren van de burgemeester
Aan de respondenten zijn een aantal stellingen voorgelegd met uitspraken over het functioneren van
de burgemeester. De uitspraken zijn gebaseerd op de profielschets welke in 2019 is opgesteld voor
het kiezen van een nieuwe burgemeester.

Uitspraken over het functioneren van de burgemeester
Mijn burgemeester is een burgervader

15%

De burgemeester is besluitvaardig en treedt daadkrachtig op

3%

Mijn burgemeester is het gezicht van de gemeenschap

73%
39%
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We hebben een betrokken burgemeester met hart voor heel
Roosendaal
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13%

De burgemeester weet wat er in de samenleving speelt

helemaal mee oneens

33%
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50%
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Over de uitspraak ‘De burgemeester is besluitvaardig en treedt daadkrachtig op’ is 95 procent van de
respondenten het (helemaal) mee eens. ‘We hebben een betrokken burgemeester met hart voor
heel Roosendaal zowel voor de stad als voor de dorpen’ is 92 procent het (helemaal) mee eens.
Ongeveer 90 procent is het (helemaal) eens met de uitspraak ‘ de burgemeester weet wat er speelt
in de samenleving’ en 84 procent vindt de burgemeester het gezicht van de gemeenschap. Met de
stelling: Mijn burgemeester is een burgervader stemt 81 procent (helemaal) mee in.

Open vragen
Wat gaat er goed?
Op de vraag ‘Wat doe ik goed als burgemeester? En waarom vind je dat?’ zijn er 679 reacties
gekomen. Van deze respondenten vond 3 procent dat ‘alles’ goed gaat.
De meest genoemde zijn:
1. De burgemeester is zichtbaar, overal aanwezig en herkenbaar (28%)
‘De burgemeester is zichtbaar, merkbaar aanwezig, durft zich uit te spreken in moeilijke
situaties, heeft betrokken speeches, is goed voorbereid bij openbare gelegenheden, weet een
gevoelige snaar te raken, gaat met relschoppers de commando aan op, viert carnaval met de
Tullepetaonen’.
‘Goed zichtbaar binnen zowel Roosendaal als de dorpen. Dat geeft verbondenheid met elkaar.
Heel belangrijk met name in de dorpen’.
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‘Herkenbaar gezicht van Roosendaal’.
2. Hij is betrokken, heeft aandacht voor de mensen en staat midden in de samenleving (25%)
‘Betrokken bij de stad’.
‘Betrokkenheid bij alle sociale aspecten, van meedenken met jongeren, oplossen van
vuurwerkrellen tot meedoen met carnaval’.
‘Heeft oog voor wat er in de samenleving leeft. Treedt op wanneer het echt nodig is’.
3. Daadkrachtig, treedt handelend op (16%)
‘Complimenten voor de maatregelen die zijn genomen rondom de vuurwerkrellen. En al die
brieven die zijn gestuurd naar de ouders. Erg daadkrachtig’.
‘Daadkrachtig en uitleg over interventies’.
‘Handelend optreden bij het beperken van overlast’.
4. Duidelijk, neemt stelling en is communicatief (13%)
‘Aanspreekbaar. Eerlijk en duidelijk. Durft te beslissen’.
‘[…] de communicatie is goed, krant, facebook, daar zie ik u vaak. [..] er is altijd wel iemand
die het niet eens is over uw aanpak, en die staat u ook te woord, probeert u uw overwegingen
duidelijk te maken waarom deze aanpak/beslissing genomen is[..]’.
‘Duidelijk stelling nemen en uitleggen waarom’.
5. Aanpak in de (probleem)wijken en bij de rellen, denken in oplossingen (7%)
‘Aanpak van de reljongeren, nieuwe aanpak en respect proberen af te dwingen’..
‘De echte Rotterdamse mentaliteit. Mouwen opstropen en aanpakken. Maar niet alleen
kijken wat er fout gaat, maar ook proberen om daar oplossingen voor te vinden’.
Wat kan beter?
Op deze vraag zijn er wat minder reacties dan voorgaande vraag, namelijk 489. Daarvan gaf 8 procent
aan dat het prima ging, vooral zo doorgaan en 4 procent kon hier geen antwoord opgeven: ‘geen
idee’, ‘kan ik niet beoordelen’.
Hieronder de meest genoemde:
1. Veiligheid op het gebied van verkeer, in de wijken en drugsoverlast (17%)
‘Verkeersveiligheid: veel meer ruimte voor voetganger en fietser en veel meer eenrichting!!
Aanpak criminaliteit en gevoel van veiligheid’.
‘De veiligheid vooral voor ouderen is in bijv. wijk langdonk onder de maat en dit vind ik op het
bord van de burgemeester liggen. Ouderen worden aangemoedigd te bewegen maar naar
buiten gaan is onveilig’.
‘Dit geldt ook voor het drugsprobleem. Het is niet fijn om te horen dat je in de drugshoofdstad
van Nederland woont’.
2. Zichtbaarheid, toegankelijker, meer persoonlijk contact en meer communiceren (14%)
‘Meer zichtbaarheid In het begin veel meer dan nu. Meer informatie naar de mede
stadsbewoners’.
‘Meer mogelijkheden voor de burger om persoonlijk met u om tafel te gaan zitten. Dit zodat
de burger ook aan kan geven wat er in diens wijk speelt, verteld door die burger zelf’.
‘De burgemeester doet regelmatig populaire uitspraken op bijv. sociale media. Dit zijn niet
altijd zaken waar de burgemeester directe invloed op heeft en komt op mij over als een
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middel om zieltjes te winnen. Leuk voor de bühne, maar achter de schermen gebeurt er niets’.
3. Politiek en bestuur, visie (7%)
‘De transparantie is al veel verbeterd. De lokale politiek zou ook wat meer visie kunnen tonen
in plaats van stemmingmakerij en zieltjes winnen’.
‘Een visie neerzetten. Er ontbreekt een (echte) visie en identiteit voor Roosendaal. Het is korte
termijn (politiek) volgend op landelijke politiek en reactief op wat al is ingezet’.
4. Onderhoud op het gebied van groen, maar ook straten en fietspaden, zwerfafval (6%)
‘Trottoirs door de gehele stad zijn zeer slecht en levensgevaarlijk voor met name ouderen’.
‘Een wat bredere kijk op zaken zoals groenonderhoud. Nu onderverdeeld bij diverse
instanties, werkt langs elkaar heen’.
5. Aandacht voor jeugd (6%)
‘Investeer in de jeugd die er toe doet VOOR Roosendaal. Niet alleen de lastige de jeugd’.
‘Jeugdhulpverlening schiet tekort als gevolg van ontbrekende visie. Hiervoor mag meer
aandacht zijn’.
Omschrijving burgemeester in één woord
Tot slot is gevraagd is om de burgemeester in één woord te omschrijven, onderstaande woordwolk is
een weergaven van de ruim 700 reacties.
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Meest genoemd:
•
•
•
•
•
•

Betrokken
Daadkrachtig
Burgervader
Zichtbaar
Mens(enmens)
Een (echte) burgemeester
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