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Wethouder
Een wethouder in onze gemeente heeft bekend gemaakt dat hij per 1 december stopt. Dit
omdat hij zegt persoonlijk aangevallen te worden op besluiten die hij neemt in opdracht en in
samenspraak met de raad.

1 U mag een profielschets van de ideale nieuwe wethouder
maken. Welke 3 eigenschappen zouden dan niet mogen
ontbreken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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."luisteren naar inwoners
Betrokken
Betrokken bij de inwoners
Democratisch
Doen wat je beloofd.
Eerlijk
Geen doordouwer
Hij moet op de hoogte zijn wat er in het dorp speeld
Integer en oprn voor wat burgers wensen
Integriteit!
Kennis van inhoud en bruggenbouwer
Letten op wat leeft bij de bevolking, inlevingsvermogen dus
Luisterend oor naar de inwoners
Ten dienste van de burgsr
Transparant, integer, participatief, communicatief (helder en begrijpelijke taal), betrokken
Transparant/opem en eerlijk
Verbindend met de burger
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Toelichting
•
•
•

1) daadkrachtig, 2) doen wat je beloofd 3) niet je eigen wil doordrammen, maar je zit er voor
de bevolking. Luisteren dus.
Altijd het belang van de inwoners dienen. Zij leven hier en moeten zich er gelukkig voelen
Van een wethouder verwacht ik dat hij de gangbare mening van de bewoners kent, zich daar
actief in verdiept, de stem van bewoners zichtbaar laat meewegen in bestuurlijke besluiten.
Een wethouder is in mijn ogen een ervaren, verantwoordelijke, betrokken en sterke
communicatieve leider met hart voor het dorp en haar bewoners. Ook vind ik het van belang
dat een wethouder aantoonbare kennis heeft van de vakgebieden binnen zijn/haar
portefeuille. Ik weet niet of het gebeurt, maar ik zou het ook goed vinden als bestuurders zeer
regelmatig worden gecontroleerd op integriteit. Met name in een bestuurlijke rol kun je
kwetsbaar zijn voor belangenverstrengeling of beïnvloeding.
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Wettelijk gezien mag onze gemeente maximaal 3 wethouders hebben.

2 Hoeveel wethouders vindt u noodzakelijk in onze
gemeente?
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Drie
wethouders

•

Voor de periode tot de gemeenteraad sverkiezingen

•

Het aantal wethouders maakt me in principe niet zoveel uit. Zolang ze maar
voldoende tijd hebben voor hun taken en onderling goed afstemmen over de
grensgebieden binnen de diverse portefeuilles.
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2.1 Wie zou u graag als wethouder zien in onze gemeente?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Die luistert naar de bewoners
Frans Meulenbroeks
Frenken
Gekozen persoon, bekend gezicht in SenB die de kwaliteiten daarvoor heeft
John Frencken
John Frenken
Laat de verkiezingen spreken
Niet van buiten de gemeente
Niet vervangen
Nieuwe wethouders
Pieter van Tits
Remco Heeren
Succesvolle zakenman rond de 50 jaar
Tom zou ik graag voor onze gemeente behouden aangevuld door een nieuw iemand

Toelichting
•
•
•

Een betrokken en kundige persoon. Iemand met bestuurlijke kwaliteiten en genoeg ervaring.
Iemand met hart voor het dorp en de regio.
Helemaal afhankelijk van de verkiezingsuitslag maart volgend jaar. Daar is nu nog geen
uitspraak over te doen.
Tom is duidelijk, vriendelijk, realistisch en stelt zich niet autoritair op.een nieuw iemand naast
hem met een frisse kijk op de zaken zou volgens mij ideaal zijn omdat er dan ook minder
sprake is van " oud zeer".nu een derde wethouder naar voren schuiven voor een dikke 3
maanden is in mijn ogen verbrassen van gemeenschapsgeld.
Tegen de tijd dat deze man ingewerkt is, kan hij waarschijnlijk weer vertrekken.
Ik vraag me ook af wat er gebeurd zou zijn als Visser in deze periode ziek was geworden,
hadden ze hem dan ook vervangen of zijn de overige 2 wethouders capabel genoeg om de
periode tot aan de verkiezingen te overbruggen ?
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•

Vraag 1 en 2 vind ik relevante vragen, maar wat wilt u bereiken met deze vraag? Feit is dat
een wethouder is opgestapt. Het is niet van toepassing of we wel/niet graag de opgestapte
wethouder zien als wethouder van onze gemeente.
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3 ‘Alle wethouders van onze gemeente moeten in onze
gemeente wonen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Neutraal •

Dat hoeft niet per se. Liever een kundige betrokken wethouder die (niet te ver)
buiten onze gemeente woont, dan een minder kundige persoon uit de eigen
gemeente. De wethouder moet wel aantoonbaar hart voor Son en Breugel hebben
en weten wat daar leeft.
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4 Als u de opvolger van de opgestapte wethouder een tip mag geven. Welke
tip zou u dan geven? (n=77)
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Alles in het belang van SenB, en geen eigenbelang!!!!
Ben betrokken, werk met passie en luister echt naar de inwoners.
Ben open en eerlijk
Benaderbaar zijn
Betrek de inwoners bij de plannen ,luister ook daadwerkelijk, ben wars van een autoritaire
houding en ben transparant en duidelijk( geen verborgen agenda's of ambtelijke taal), begeef
je onder de inwoners en pik daar op wat er allemaal speelt.
Blijf in gesprek met de inwoners
Blijf jezelf
Communiceren met de inwoners
Cursus verandermanagement conservatieve en grijze bevolking
Dat hij ook goede ideen van andere dan zijn partij meeneemt
Dienstbaar zijn aan gemeente en inwoners luisteren
Doen wat de meerderheid van de bewoners wil
Dorpsbelang denkt alleen in eigen belang
Eerst denken en dan doen
Eerst draagvlak creeeren, dan pas besluiten nemen. Geen besluiten nemen waar inwoners
(fel) op tegen zijn.
Goed luisteren naar wat er onder de bevolking leeft
Inlezen in de dorpscultuur
Jammer dat mensen eea opde persoon spelen: respect voor hem
Kijk/luister verder dan de gemeenteraad; dwz ook naar de publieke tribune.
Let op se politieke inmenging van de burgemeester
Luister aandachtig naar de bewoners
Luister en overleg
Luister goed wat er in de gemeente Son speelt
Luister naar de bewoners (2x)
Luister naar de inwoners
Luister naar de inwoners en geen haantjes gedrag
Luister naar de inwoners van SON
Luister naar de mensen
Luisteren naar de bewoners van ons dorp
Luisteren naar de burgers
Luisteren naar de inwoners
Luisteren naar de mensen
Luisteren naar wat er onder de inwoners leeft
Luisterend oor naar de inwoners
Meer inzet armoede bestrijding
Meer luisteren naar de gemeenschap
Praat en luister met en naar de inwoners
Sta open voor andere ideeën en besteed niet te snel werk uit.
Sta vooral open voor de wensen van de inwoners en denk niet dat je alles zelf beter weet: het
gaat niet om jou maar om de inwoners!
Start ook een colum en leg uit
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•
•
•
•
•
•

Stelt zich op ten dienste van de burger
Wees helder en transparant
Wees transparant
Zich nergens meer mee bemoeien.
Zoals ik al zei, inlevingsvermogen
Zorg voor de juiste balans tussen betrokkenheid als wel proffesionaliteit

Ik wil geen tip geven (27%)
Weet niet (12%)
Toelichting
Tip

•

•

Ik wil geen tip
geven

•

De politieke spelletjes die er de laatste jaren gespeeld zijn moet een halt
toegeroepen worden.
Er mag altijd verschil van opvatting zijn maar probeer met respect naar de
mening van anderen te luisteren en ben een echte democraat ipv een
dictator die vindt dat hij/zij ne eenmaal mandaat van de bevolking heeft
gekregen en dus alles kan doen wat hij/zij zelf goed acht.
Verder vind ik dat we in een vrij land leven waar we vrijheid van
meningsuiting hebben en dat de raadsleden en het gemeentebestuur
geen blad voor de mond hoeven te nemen als er naar de inwoners en met
elkaar gecommuniceerd wordt .
Zorg voor heldere en transparante communicatie over plannen. Wees
eerlijk en betrouwbaar. Zorg dat je plannen helder kunt uitleggen met
voors en tegens. Organiseer voortdurend laagdrempelige participatie
(zoals bijvoorbeeld via deze site ) dan weet je wat er leeft.
Deze vraag vind ik suggestief, niet als u vraag was geweest: welke tip zou
u het nieuwe college (in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen) willen
geven. Nu lijkt het alsof we hier commentaar moeten leveren op de
opgestapte wethouder
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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 > 40 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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