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Overzicht reacties per mail (versie 10 juni 2014): 

1.Dag griffie,  

Ter aanvulling op de profielschets van de nieuwe burgemeester van Groningen:  

 • met een goede antenne voor financiële zaken 

- dit o.a. met het oog op de aanstaande infrastructurele verherbouwing van de stad; de mogelijke 

problemen met Simplon, Martiniplaza en het Forum. 

2.Geachte heer, mevrouw, 

Ik weet het erg te waarderen dat humor voorkomt in de profielschets. Ik denk dat dit een kwaliteit is 

die ook op hoog niveau vereist is. Daarna was ik blij verheugd toen ik las dat ook besluitvaardigheid 

bij de puntjes stond. 

Ik wilde graag laten weten dat ik het een profielschets vind, die bij Groningen past. 

3.Iemand die Groningen en de Groningers kent. 

Iemand die nee durft te zeggen. 

Iemand die doet wat hij zegt. 

Iemand die zegt: afspraak is afspraak. 

Iemand die de bevolking vraagt wat zij ervan vindt. 

 Dat in ieder geval. 

4.Het wordt tijd dat er eindelijk in Groningen een burgemeester wordt gekozen die niet 

lid is, of sympatiseert met de PvdA. It's time for a change (in goud Grunns) 

5.Beste raad,  

Ik reageer graag op de profielschets voor de nieuwe Burgemeester van Groningen. Ik denk dat de 

schets al heel veel goede dingen heeft, maar ik mis het volgende: 

 De Burgemeester moet niet allen Burgemeester willen worden, hij / zij moet Burgemeester van 

Groningen willen worden. Aantoonbare affiniteit hebben met de stad lijkt me een dikke vette plus. 

 Veel succes met het vinden van onze nieuwe Burgemeester! 

6.Goedemorgen,  

Bij deze wil ik graag reageren op de profielschets voor de burgemeester van de stad Groningen. 

 Mijn voorkeur in deze zou uitgaan naar een vrouw en wel om de volgende reden. 

 Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe groep wethouders gekomen, helaas zijn dit 

allemaal mannen. Voor een beetje tegenwicht zou de burgemeester een vrouw moeten zijn. 
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7.Samenwerken, verbinden, toegankelijk, bruggenbouwer. Dat lijkt me duidelijk: dat moet een 

vrouw worden! Ook omdat de wethoudersgroep uit louter mannen bestaat. Een vrouw die goed met 

mensen om kan gaan, die een goede leider is, begrip toont voor de wereld om haar heen, die oog 

heeft voor anderen en tegelijkertijd knopen kan doorhakken. Humor lijkt me ook onontbeerlijk 

evenals een flinke portie relativeringsvermogen.  

Een stevige dame dus!  

Succes, 

8.Nadat ik de profielschets heb gelezen, moest ik denken aan Martin Sitalsing, oud korpschef 
politie Twente, nu directeur jeugdzorg. Maatschappelijk betrokken, integer, verbinder. 
 
9.Het lijkt me belangrijk eerst eens na te gaan waarom de vorige commissie zo enthousiast was 
over Rehwinkel- zelfs na zijn zwakke optreden tijdens het sollicitatiegesprek. 
 
De redenen waarom u dat nu niet meer opportuun vindt zijn ook interessant. 
 
Graag uw reactie, 
 
10.Geachte raad, 

  

Ik wens u allen allereerst veel wijsheid toe bij het zoeken en benoemen van een nieuwe 

burgemeester voor onze stad Groningen. Ik heb de profielschets gelezen en ben het daar in grote 

lijnen mee eens.  

Wat ik nog toe zou willen voegen is: de burgemeester beschikt over een gezonde dosis humor en 

relativeringsvermogen, iets wat ik bij de vorige burgemeester helaas heb gemist. Iemand die kan 

communiceren in Jip en Janneke taal als de situatie daarom vraagt. Ik heb met kromme tenen op de 

bank zitten kijken naar de intocht van Sinterklaas in Groningen. De vervangende burgemeester 

voelde zich duidelijk niet op z’n gemak in deze rol... hij heeft ongetwijfeld andere kwaliteiten, maar ik 

vind het erg belangrijk dat een burgemeester een goede dosis humor heeft en kan praten met alle 

lagen van de bevolking, ook met kinderen dus! Ook naar buiten toe is hij of zij het visitekaartje van 

de stad. En ik zou deze keer best een vrouwelijke burgemeester willen zien in Groningen, dat wordt 

de hoogste tijd! Omdat Groningen meer en meer te maken heeft met aardbevingen en we daarin 

voor ons zelf moeten knokken in Den Haag, lijkt het me belangrijk dat we een burgemeester (es) 

krijgen die haar op de tanden heeft als het nodig is, iemand die zich niet met een kluitje in het riet 

laat sturen en iemand met het juiste rechtvaardigheidsgevoel. 

Een soort Max van den Berg en dan wat jonger.... 

 Veel succes en bedankt voor het mogen “meedenken”, 

 vriendelijke groet, 
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 11.Goedemorgen.  

Ook nu weer is het in te vullen plaatje tussen de wethouders een man. Het wordt tijd voor een 

vrouwelijke burgemeester in Groningen. De balans is zoek. Al die haantjes. Ook al geen vrouwelijke 

wethouder. Dus maak u sterk voor een vrouw. Die willen ook minder dan mannen een reukspoor 

achterlaten. Zoals 't Forum, Nijestee, Westpoort, Meerstad, Blauwe stad, een ringweg, enz. Allemaal 

manlijke erecties. Zet 'm op, vrouwen aan de top.  

gegroet, 

12.Beste Raad, 
 
Goede profielschets! Leuk als het een vrouw wordt met al die mannen in het College. 
 
13.Geachte adviescommissie 
 
Gezien het overschot aan mannen in onze nieuwe Raad, zou het m.i. aanbevelingswaardig zijn te 
kiezen voor een vrouw (met de persoonlijke kenmerken van b.v. een "Jannie Visscher") 
 
14.Geachte leden van de gemeenteraad, 

Ik zou in de profielschets van de burgemeester graag iets terug zien over de vorming van een 

noordelijke provincie en iets over terughoudendheid bij het aannemen van nevenfuncties die niet 

volgen uit het burgemeesterschap. 

Veel succes met het zoeken naar de juiste kandidaat! 

15.Geachte Raad, 

Hierbij wens ik graag een reactie op de concept-profielschets van de burgemeester van Groningen te 

geven. 

1. Ik waardeer de toegankelijke mogelijkheid die geboden wordt om een reactie te geven. Dat past 
goed bij de transparante en communicatieve insteek die de gemeente nu kiest. 

2. Ik waardeer het veeltallig gebruik van hij/zij in de profielschets. Zeker gezien de wethouders voor 
het eerst sinds lange tijd allen mannen zijn. Het gaat uiteindelijk om de functie-invulling en niet 
om m/v, maar in deze maatschappij ervaar ik het als passend dat er zowel mannen als vrouwen 
aan het roer staan. 

3. De vaardigheden als “verbinden, inlevingsvermogen en betrokkenheid” spreken me erg aan. 
4. Wat ik mis: Volgens mij hebben we nu allen behoefte aan stabiliteit. Op vele vlakken is er van 

alles aan het veranderen en moeten we inspelen op zware economische en maatschappelijke 
vraagstukken. Rust en stabiliteit is een vereiste om Groningen goed op de kaart te zetten en te 
houden, Groningers (stad en ommeland) zekerheden te geven, zodat we allen met een positieve 
blik richting horizon verder vooruit kunnen kijken. Stabiliteit qua aanstelling van wethouders en 
burgemeester zie ik dan ook graag. Ik zou dan zeker een burgemeester prefereren die voor 
langere tijd (minstens 4 jaar) onze stad en regio komt versterken. Een snelle besluitvorming geeft 
ook rust. Resume als aanvulling: snel zekerheid wie onze burgemeester wordt en langere tijd 
stabiliteit. 

 

Succes met de verdere procedure. 
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16.Geachte mevrouw / mijnheer,  

Ik ben het over het algemeen eens met de profielschets zoals omschreven door de 

vertegenwoordigers van de fracties. 

Ik heb echter één toevoeging, naar mijn mening kan de Gemeente Groningen een vrouw als Yvonne 

van Mastrigt, 

de huidige gedeputeerde van Economische Zaken van de Provincie Groningen heel goed gebruiken 

als burgemeester. 

Zij is een zeer integere, deskundige en veelzijdige vrouw. 

Voor zover ik mij kan herinneren heeft Groningen nog nooit een vrouw als Burgemeester gehad,  

dit zou dus een goede kans zijn om hier verandering in te brengen. 

17.Goede, zakelijke profielschets; de essentie staat erin. De reactietermijn voor inwoners vind ik te 
kort, mede gezien het feit dat velen het afgelopen Hemelvaartweekeinde hebben benut voor een 
korte vakantie en daardoor mogelijk niet op de hoogte zijn geweest van de mogelijkheid om binnen 
een week te reageren op de concept profielschets. Ik zou zeggen: plak er nog een week aan vast. 
Verder wens ik de raad van Groningen en de vertrouwenscommissie veel wijsheid toe bij de selectie 
en de benoeming van Groningen's nieuwe burgemeester. 
 

18.Geachte commissieleden, 
 
Allereerst dank voor de gelegenheid om te reageren op de concept- profielschets. 
Als burger ben ik enorm bezorgd over de decentralisatie. 
Ik vrees dat de privacy van burgers door het samenkomen van informatie stromen van bijvoorbeeld 
en Jeugdzorg, en Bijstand, beide in handen van de gemeente en dan een 'beslis'ambtenaar, teniet 
gedaan wordt, en daarmee de gemeente absolute macht uit kan/ gaat oefenen over mn arme 
(financieel) en kwetsbare burgers. 
Bovendien ben ik bang voor ongelijke behandeling, ook van gemeente tot gemeente, en gezien het 
huidige politieke "hervormings" klimaat, betekent dat, ben ik bang, een 'race to the bottom' en ver-
"Wall Mart"-isering aan de onderkant van de arbeidsmarkt door de  combinatie van de 
'tegenprestatie' in de bijstand en aanhoudend hoge werkloosheid, en meerdere 0-uren-contracten 
per persoon, en malafide uitzend- constructies , aanbestedingen en groeiende ongelijkheid in 
inkomen en vermogen, en daaraan gepaard 
macht- en invloed- 
ongelijkheid waarmee een sociologische dynamiek ontstaat, die democratische en rechtsstatelijke 
waarden steeds sterker ondergraaft. 
Ik vrees een asymmetrische informatie positie en daarmee een asymmetrische machtspositie. 
(Hoe zit het met kritische lokale pers en de informatie positie en ondersteuning van raadsleden?) 
 
Daarom wil ik graag een burgemeester die heel goed geschoold is in de rechtsstaat, alstublieft een 
soort Alex Brenninkmijer in tegenstelling tot de zojuist gekozen meneer Van Woerkom! Zeker ook 
met Teeven/Opstelten op "veiligheid', landelijk Politiecorps, en Van Woerkom NB als ombudsman de 
laatste (rechtsstatelijke) toevlucht van de burger ten opzichte van de overheid, als tegenwicht graag 
een burgemeester die de rechtsstaat, democratie en mensenrechten (vooral van kwetsbare groepen) 
goed begrijpt en zelfstandig kan denken, tegen poltiek-ideologische-economische 
dogma's/paradigma's in, iemand die beseft dat armoede en Dalrymple-achtige types gevolg zijn van 
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sociaal-economische omstandigheden( belasting/ontwijk/ afspraak-mogelijkheden , dereguleringen, 
ZBO's, (Volkshuisvesting), marktwerking in de zorg, aanbestedingen) zoals we die vanaf de jaren 
'80 vooral organiseren en geen oorzaak (dus niet  nog meer    
neoliberaal 'hervormings'denken, 
zelfs  bij een  Groenlinkser als 
Femke Halsema, dan graag een 'lobby-invloed-gevoelige' Jesse Klaver in combinatie met het 
waardenbewustzijn van bijvoorbeeld  een Renee Cuperus en vooral een flinke dosis Marc 
Chavannes) 
 
Alles van waarde is weerloos. De zogenaamde 'participatie- samenleving' is een curieuze omkering 
van de realiteit; Wij hadden als burgers onszelf en onze zorg georganiseerd, namelijk door het in 
onze complexe samenleving te delegeren bij de overheid (dat is onze democratische 'zelf' en 
oplossing van problemen itt  het ,retorisch beweerde, te verkleinen (Reagan/Thatcher)- terug te 
trekken-probleem, en aanbestedingen op basis van aannames over een 'trade off' tussen efficiency 
en solidariteit (CPB), een grotere kloof tussen arm en rijk, meer kinderen onder de armoede grens, 
meer voedselbank, minder binnenlandse bestedingen voor het MKB etc. 
Daarmee vervalt, tragisch genoeg net als rond 1900, zorg als recht weer tot afhankelijkheid van 
liefdadigheid voor mensen die geen hoog inkomen of vermogen hebben. 
En dan maar hopen dat kwetsbare ouderen en psychisch gestoorde mensen hulp vragen (en 
(blijvend)  krijgen, van de buren) Vernederend en gevaarlijk, en nu al (Rekenkamer, SCP en allerlei 
mensen die er verstand van hebben) bekend, dus (Balkenende) straks alsjeblieft geen gratuit 'met de 
kennis van nu'.... 
 
Ik realiseer me dat de functie van burgemeester beperkt is qua invloed op de inrichting van onze 
samenleving/gemeente. 
Toch stel ik als burger van Groningen prijs op een kritische, onafhankelijk denkende,rechtsstatelijk 
goed onderlegde geest die oog heeft voor context, historisch besef, macht en verbanden. 
 
Succes met uw keuze, sollicitanten en 
uiteindelijke voordracht, 
 
19.Geachte leden van de vertrouwenscommissie, 

Op de concept-profielschets hebben we de volgende aanvulling:  

Het moet iemand zijn die stáát voor zijn mening, en die bereid is om daar persoonlijke consequenties 

aan te verbinden.  

Een voorbeeld zien we in burgemeester Lenferink van Leiden, en zijn optreden in de kwestie rond de 

veroordeelde pedoseksueel. 

Hij – of iemand van vergelijkbare statuur – is dé kandidaat voor Groningen! 
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