
Verwerking reacties op concept-profielschets 

 

De concept-profielschets van de nieuwe burgemeester is vrijdag 1 maart 2019 gepubliceerd 

op de website van de gemeente Groningen. Inwoners konden met een reactieformulier 

reageren. Daar stond ook het mailadres raad@groningen.nl vermeld dat ook voor een 

reactie kon worden gebruikt. Inwoners konden ook via de gemeentelijke social media 

reageren. Met een persbericht en advertenties in Nieuws, de gemeenteberichten in de huis-

aan-huiskranten in de gemeente (de voormalige Stadsberichten) en berichten in de 

gemeentelijke nieuwsbrieven per e-mail is ook aandacht gevraagd voor de 

inwonersraadpleging. Reageren op de concept-profielschets kon tot en met zondag 10 

maart. Ook het college van burgemeester en wethouders is om een reactie gevraagd. 

 

1. Via het reactieformulier op de gemeentelijke website: 39 inhoudelijke reacties 

2. Via de mail: 3 reacties 

3. Via Facebook: 21 reacties waarvan zo’n 15 inhoudelijk 

4. Via Twitter: 1 ‘antwoord’ met gesprek 

5. Via Instagram: 5 reacties 

6. 1 reactie per brief 

7. Reactie college B&W 

Totaal: zo’n 60 inhoudelijke reacties 

 

Er is vanaf gezien om per individuele reactie commentaar te geven. In algemene zin is er 

waardering voor de inhoud van de concept-profielschets. Sommige respondenten zeggen 

soms nog iets te missen. Maar veel door respondenten genoemde gewenste eigenschappen 

en vaardigheden zijn soms iets anders geformuleerd al wel terug te vinden in de tekst van de 

concept-profielschets. De reacties kunnen dan ook vooral als ondersteuning van de concept-

profielschets worden beschouwd. Ze hebben geleid tot een enkele aanpassing en aanvulling 

op de tekst van de concept-profielschets. 

 

Wat opvalt is dat er nadrukkelijk om een vrouw als nieuwe burgemeester wordt gevraagd. 

De vertrouwenscommissie is van mening dat er door het gebruik van ‘zij/hij’ in de tekst geen 

aanleiding is de concept-profielschets aan te passen. 

 

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad dankt alle inwoners die hebben gereageerd 

op de concept-profielschets hartelijk voor hun bijdragen. De commissie waardeert zeer hun 

betrokkenheid bij het proces voor een nieuwe burgemeester.  
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