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Een nieuwe burgemeester voor Dronten

De gemeente Dronten is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht 

heeft de gemeente ook haar inwoners gevraagd naar welk type persoon gezocht moet worden. Wat 

zijn volgens hen belangrijke eigenschappen voor de burgemeester? En aan wat voor persoon denken 

zij wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien?

De tool ‘MijnBurgemeester’

Via de tool MijnBurgemeester, ontwikkeld door Citisens, 

hebben inwoners van Dronten hun mening gegeven over 

het profiel van hun toekomstige burgemeester. Zij konden 

digitaal reageren op 10 stellingen. Daarnaast is er één 

open vraag gesteld. De vragenlijst was toegankelijk via 

computer, tablet en smartphone en onder meer vindbaar 

op de website van de gemeente Dronten.

Inwoners bereiken

Om zoveel mogelijk inwoners uit te nodigen tot deelname, 

is het onderzoek onder de aandacht gebracht via een huis-

aan-huis ansichtkaart gericht aan alle huishoudens in de 

gemeente. Ook konden inwoners gedurende het 

onderzoek telefonisch contact opnemen met één van de 

onderzoekers om de vragenlijst in te vullen.

Respondenten

Van donderdag 13 tot en met zondag 30 september 2018 

konden inwoners aan het onderzoek deelnemen. In totaal 

hebben 1.271 respondenten hun mening gegeven. Door 

middel van een uitgebreid verificatieproces is geborgd dat 

er geen ‘dubbele invullers’ zijn en dat respondenten van 

buiten de gemeente niet worden meegenomen.

In het vervolg van deze rapportage leest u wat de 

inwoners van Dronten zoeken in hun burgemeester.

Gemeente Dronten

MijnBurgemeester

Huis-aan-huis 

ansichtkaart:
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Uitkomsten samengevat

In totaal zijn er 10 stellingen aan inwoners voorgelegd, waarmee zij konden aangeven wat zij zoeken in 

hun nieuwe burgemeester. Zowel qua stijl van besturen als thema’s en speerpunten in beleid. 

Inwoners van Dronten vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester draagvlak organiseert. Over

deze stelling zijn deelnemers het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken Drontenaren een 

burgemeester die ervaring heeft vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. Daar past volgens hen een 

informele houding bij. Ook vinden inwoners het belangrijk dat de nieuwe burgemeester optreedt als 

burgervader/-moeder en prioriteit geeft aan het versterken van de gemeente zelf. 

Op de andere stellingen zien we meer verdeeldheid onder de inwoners. Zo vinden ze het lastig om een 

keuze te maken of de nieuwe burgemeester grenzen moet bewaken of juist op moet zoeken. De 

resultaten laten ook zien dat inwoners verschillen van mening over de vraag of de burgemeester ervaren 

of juist ambitieus moet zijn. De groepen zijn bij deze stellingen aan beiden kanten ongeveer even groot.

gemiddelde

spreiding
Voorbeeld

Score op 10 stellingen

Hieronder vindt u de 10 stellingen waarover inwoners van de gemeente Dronten hun mening hebben 

gegeven. Bij elke stelling kon men aangeven welke eigenschap of welk gedragsvoorbeeld zij belangrijk 

vinden voor hun nieuwe burgemeester. Het roze bolletje geeft de gemiddelde mening van de 

respondenten weer. De groene balkjes laten de spreiding zien. Met andere woorden: zijn de 

respondenten het met elkaar eens, of lopen de meningen juist uiteen?

Mijn burgemeester is

daadkrachtig en snel wijs en bedachtzaam
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Mijn burgemeester is een

stabiele factor enthousiaste 

vernieuwer

Mijn burgemeester is een

dienende leider charismatische leider

Mijn burgemeester zorgt voor een

sterke positie sterke

in de regio gemeente

Mijn burgemeester

organiseert draagvlak geeft instructies
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Mijn burgemeester is vooral

ambitieus ervaren

Mijn burgemeester

bewaakt grenzen zoekt grenzen op

Mijn burgemeester heeft

ervaring vanuit

politiek en bestuur samenleving

en bedrijfsleven

De houding van 

mijn burgemeester is

zakelijk informeel

Mijn burgemeester is een

burgervader/-moeder bestuurder
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Open vraag

Ruim de helft van de deelnemers aan dit onderzoek, gaf antwoord op de volgende open vraag: 

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Dronten, dan zie ik iemand die…’

In onderstaande figuur ziet u de meest genoemde kenmerken van de - volgens inwoners van Dronten -

ideale burgemeester. 

Allereerst willen inwoners iemand  die benaderbaar is. Het gaat daarbij om een burgemeester die een 

luisterend oor biedt voor de inwoners, toegankelijk is en zich buiten het gemeentehuis laat zien. 

Opvallend is dat de inwoners hierbij vaak aangeven dat een nieuwe burgemeester een informele 

houding mag hebben. Dit uit zich ook in de betrokkenheid die zij zoeken in de burgemeester, waarbij 

hij/zij mensen, gemeenschap, ondernemers en bedrijven verbindt. De betrokkenheid uit zich daarnaast 

in het weten wat er speelt, en zich niet alleen te richten op Dronten maar ook oog te hebben voor de 

kernen.

Daarnaast geven de inwoners aan een burgemeester te zoeken die daadkrachtig is. De nieuwe 

burgemeester moet keuzes durven te maken en bijvoorbeeld overlast hard aanpakken. Ook wordt een 

vernieuwende burgemeester gezocht, die aandacht heeft voor milieu en natuur en de vraagstukken die 

hiermee gepaard gaan. Daarnaast mag het van het merendeel van de deelnemers een jonge 

burgemeester zijn. In ieder geval een persoon die ondernemend en enthousiast aan de slag wil met 

Dronten.

Hieronder vindt u de meest genoemde kenmerken uit de antwoorden op de open vraag terug. Op de 

volgende pagina vindt u een omschrijving van wat onder deze kenmerken wordt verstaan. 
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Thema Korte omschrijving

benaderbaar is

Luisteren naar inwoners, ook op informele momenten gezicht laten zien, 

midden in samenleving staan en een informele houding hebben.

“..aanwezig is, maar op een bescheiden manier. “

betrokken is

Voor verbinding zorgen tussen inwoners, bedrijven en in de regio, zich 

betrokken voelen bij de inwoners en hun gewoonten/gebruiken.

“..meedenkt met de burgers, ook langs/aan komt als er problemen zijn in de 

buurt of wijk en dan ook - persoonlijk hun verhaal aanhoren.”

daadkrachtig is

Snel besluiten nemen, opkomen voor inwoners, op durven treden.

“…liever niet iemand die al in vaste patronen denkt en niet buiten gebaande 

paden durft of kan gaan.”

“Een nuchtere doorpakker.”

vernieuwend is

Meegaan met de tijd, gericht zijn op de toekomst, jong, enthousiasmerend 

te werk gaan.

“Iemand met een visie die hij of zij vanuit passie kan overbrengen naar 

anderen.”

weet wat er speelt

Op de hoogte zijn van actuele kwesties in de gemeente.

“..sociaal betrokken is, luistert naar de behoeften van mensen in de 

gemeente Dronten.”

aandacht heeft voor de 

kernen

Zich niet alleen op Dronten richten maar ook oog hebben voor Swifterbant 

en Biddinghuizen. 

“..geboren en getogen in de gemeente Dronten is en luistert naar de 

burgers.”

een vrouw is

Een vrouwelijke burgemeester.

“Een vrouw die de financiële zaken goed op orde heeft en de vinger aan de 

pols houdt, zodat alles goed loopt en er niet te veel wordt uitgegeven.

Hieronder vindt u een schematische weergave van de meest genoemde kenmerken uit de antwoorden 

op de open vraag, met bijbehorende associaties.

Van de 1.271 respondenten 

gaf 42% aan op de hoogte te 

willen worden gehouden van 

de resultaten van dit 

onderzoek.

“Iemand die problemen in zijn gemeente kent, hierover 

in overleg gaat en zijn bewoners niet in de kou laat 

staan. Mijn burgemeester is trots op zijn dorp, het 

centrum, de woonwijken en de buitengebieden. Mijn 

burgemeester is burgemeester voor de gemeenschap en 

niet voor zichzelf.” 


