
Samenvatting reacties inwonersraadpleging 

 

De inwonersraadpleging heeft zo’n 60 inhoudelijke reacties opgeleverd. Er is waardering 

voor de mogelijkheid mee te denken over de nieuwe burgemeester. “Een mooi initiatief om 

betrokkenheid en eenheid binnen de gemeente te bevorderen.” Globaal ook waardering 

voor de inhoud van de profielschets. “Mooi en goed profiel.” Hoewel niet iedereen er 

vertrouwen in heeft. “Deze burger heeft niet zo veel vertrouwen in deze 

benoemingsprocedure.” “Voor de rest is dat zogenaamde meedenken natuurlijk een wassen 

neus.” 

 

Enkele respondenten willen een gekozen burgemeester. Ook een pleidooi voor iemand die 

niet in het profiel past: “Liever juist geen typische bestuurder.” Een aantal vindt dat de 

nieuwe burgemeester wel mag lijken op de huidige burgemeester of sommige voorgangers. 

“Het moet een burgermeester worden die net als deze dicht bij het volk staat.” “Iemand die 

echt iets kan en zeker niet een zichzelf overschattende persoon met meer praatjes dan 

daadjes. Kortom iemand die de Groningse mentaliteit in zich heeft. Dus iemand als b.v. 

Buiter, Wallage, Den Oudsten.” 

 

Wat vooral opvalt: veel pleidooien voor een vrouw, soms ook in relatie met de verjaardag 

van 100 jaar kiesrecht. Volgens ongeveer 1 op de 6 inhoudelijke reacties moet de nieuwe 

burgemeester een vrouw zijn. “Hopelijk krijgen vrouwen ook een kans om de rol van 

‘burgervader’ te vervullen.” “Als ik uw profielschets lees weet ik zeker dat er genoeg 

vrouwen te vinden zijn die hieraan voldoen.” Suggesties zijn: Lilianne Ploumen, Rosita van 

Gijlswijk, Annemarie Heite. “Toch jammer dat Arib al een baan heeft.” 

 

Mensen missen soms nog iets in het concept-profiel. Maar veel door respondenten 

genoemde gewenste eigenschappen en vaardigheden zijn soms iets anders geformuleerd al 

wel terug te vinden in de concept-profielschets. Terugkerend zijn begrippen als ‘boven de 

partijen’, ‘empathisch’ en ‘in contact met bewoners’. “De profielschets is vooral 

bestuursgericht. Wat meer aandacht voor contact en meeleven met de burgers, zoals 

Ouwerkerk en Van der Laan dat konden.” “Ook mis ik nog het belang van het gesprek met de 

burger.” “De burgemeester spreekt begrijpelijke taal en heeft een open houding naar de 

bevolking.” “Solidariteit met de mensen in de stad en vooral met hun die het minder 

hebben.” “Een burgemeester met de voeten in de Groningse klei.” 

 

Een aantal mensen wil graag een burgemeester van een bepaalde politieke partij of sluit een 

bepaalde politieke partij juist helemaal uit. Hierbij worden vooral VVD, PvdA en GroenLinks 

genoemd. Eén respondent vindt het verstandig dat het iemand wordt van een partij die nu 

niet in de regering zit. 

 

Sommige respondenten willen dat de duurzaamheidsambities een grotere rol spelen het 

profiel. “Ik vind het ontbreken van enige referentie aan de voortrekkersrol die ten aanzien 

van de energietransitie wel een forse en noemenswaardige omissie.”  Ook een paar keer 

genoemd: de rol die de burgemeester zou moeten hebben in de verbinding met de dorpen. 



“Ik hoop dat de nieuwe burgemeester niet alleen oog heeft voor de noden van de Stad maar 

ook van de deugden en geneugten van de – onder haar/hem ressorterende dorpen.” “En 

niet te vergeten de wijken buiten het centrum, al jaren vergeten.” 


