Burgemeester
Onze huidige burgemeester, Kees van Rooij, is voorgedragen als burgemeester van de gemeente
Meierijstad.

1 Je mag een profielschets van de ideale burgemeester
maken. Welke 3 eigenschappen zouden dan niet mogen
ontbreken?
(je mag maximaal drie antwoorden kiezen)
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Anders, namelijk:



















Aandacht voor de inwoners
Aandacht voor het buitengebied
Aandacht voor mensen.
Agrarische affeniteit
Agrovriendelijk
Betrokken (2x)
Betrokkenheid
Burgervader van alle burgers
Consequent/betrouwbaar
Daarnaast vriendelijk en open naar zijn mede burgers.
Dezelfde kwaliteiten die Kees ook heeft!
Dialect verstaat
Doen wat hij/zij zegt
Duurzaam (2x)
Economisch ingesteld
Een luisterend oor.
Eerlijk (2x)
Empathie
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En oog hebben voor het idividu
En niet mee lullen
Experimenteel
Geen CDA-lid!
Geen D66 er
Gewillig oor
Gezond boerenverstand
Handhaver
Hart voor het verenigings leven hebben.
Het niet zo ingewikkeld maken met zoveel regels
Iemand die daadwerkelijk boven de partijen kan staan
Iemand die er is voor alle Horstenaren
Iemand due ook de ondernemers niet vergeet en meer doet als glimlachen
Innovatie
Integer (2x)
In het belang van de burger
Kort bij de gemeenschap
Limburg-minded
Luisteren naar advies burgers en daar dan ook wat mee doen
Luisterend naar de inwoners
Luisterend naar zijn burgers
Mag partijloos zijn
Meedoen met activiteiten net zoals kees dat deed
Meer verplaatsen in mensen met armoede,en niet gezinnen nog armer maken
Mengen onder de bevolking
Mens gericht(persoonlijk)
Menselijk
Mensen mens
Mensen-mens
Mensenmens (2x)
Milieu
Milieubewust
Moet boven de partijen staan
Moet erop toezien dat de wensen burger prioriteit krijgen boven politiek
Moet humor hebben
Neutraal
Niet arrogant
Niet na jaren bestaande regels nu alles weer veranderen aqa geldkosten
Niet onnodig geld uitgeven van de burger
Ondernemend
Ondernemersvriendelijk
Ook voor omliggende dorpen actief
Openheid
Oprecht
Partij-onafhankelijk
Partij-ongebonden opererend
Politiek onafhankelijk
Politiek oprecht
Sociaal
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Sociale betrokkenheid
Sociale instelling (er zijn voor alle mensen)
Staat tussen de mensen
Strateeg
Toegankelijk (3x)
Tussen de mensen
Tussen de mensen staan
Tussen de mensen staan; gewoon zijn
Tussen het volk staan
Verbinder (4x)
Visionair
Voorbeeldfunctie
Vooruitkijken naar wat we in de toekomst nodig hebben
Voorstander megabedrijven
Vrouw (4x)
Vrouwelijke Burgemeester
Warm
Weten wat er leeft in de gemeente

Toelichting











Als iemand leiderschapskwaliteiten, professioneel en daarbij daadkrachtig kan op treden dan is
hij/zij ook in het algemeen een teamplayer want dat is ook nodig
Een burgemeester is een burgervader. Als vader dien je eigenlijk alle in de stelling genoemde
kwaliteiten te bezitten.
Eigenschappen van huidige burgemeester.
Heel moeilijk Kees vervangen zal moeilijk zijn, voor hem tof zo,n nieuwe baan.voor ons hopen
dat we weer zo'n goeie krijgen.
Het zal heel erg moeilijk zijn om weer zo'n goede, oprechte, meelevende, feestelijke
burgemeester te vinden
Horst heeft een naam in de regio (te verdedigen). Sterk en diplomatiek leiderschap is daarvoor
een vereiste.
Iemand die beslissingen kan nemen
Ik neem aan dat iemand die professioneel is dan ook daadkrachtig is en leiderschapskwaliteiten
heeft. En een professioneel iemand is tevens objectief wat ook belangrijk is. Als hij dan ook nog
vriendelijk en persoonlijk is, dan hebben we alles wel genoemd
Partij-ongebondenheid kun/kon je CDA-heer van Rooij niet geheel meegeven
Zoek een tweeling broer-vrouw van Kees van Rooij!!!!!!!!!!!!!!!
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2 'Het is beter wanneer een burgemeester lid is van een
politieke partij, die niet in de gemeenteraad is
vertegenwoordigd'
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Als een burgemeester niet lid is van een partij kan hij onpartijdiger zijn en hoeft hij
geen partij regels na te leven
Dan ontstaan nooit achterdgrondroddels
Een burgemeester hoort boven de partijen te staan, dus is wel het ideaalplaatje. Zal
in de praktijk echter lastig uitvoerbaar zijn omdat de meest grote partijen
vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.
Een burgemeester zou partijloos moeten zijn om ongewenste invloed te voorkomen
bij besluitnemingen.
Het is beter als een burgemeester zich neutraal opstelt, en géén lid is van welke
partij dan ook.
Het zou nog beter zijn als het een vrouw is.
Hi/zij zou dan zo zijn/haar voorkeuren kun en hebben als er belangrijke punten op
het programma staan.
Moet hij politiek getint zijb?
Apolitiek zou wellicht het beste zijn, zoals de burgemeester van Maastricht
Dit zal denk ik zeer moeilijk te verwezenlijken zijn.
Een burgemeester hoeft helemaal geen lid te zijn van een politieke partij.
Partijpolitiek belemmert de objectiviteit van een burgemeester. Hij moet vooral
goed weten wat er onder de burgers leeft en erop toezien dat de belangen van de
burgers zo goed mogelijk worden gediend.
Een burgemeester moet gewoon professioneel, zie hierboven, dus ook objectief zijn
ongeacht zijn eigen voorkeuren wat politieke partij of wat dan ook betreft.
Een burgervader is ten alle tijden neutraal.
Het beste is als deze onpartijdig is maar goed leiderschap is belangrijker.
Het beste is een burgemeester die helemaal geen lid is van een politieke paqrtij
Ik ben van mening dat het beter is dat een burgemeester überhaupt geen lid is van
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Een burgemeester hoort ten alle tijde boven de partijen te staan ongeacht van
welke partij hij is
Hij /zij moet boven de partijen kunnen staan ongeacht politieke kleur
Ieder zijn eigen ideeën en gedachten. Een professionele burgemeester kan hiermee
omgaan
Ik vind dat een burgemeester politiek neutraal moet kunnen handelen.
Liever geen lid van een politieke partij
Lijkt mij moeilijk om daar iemand voor te krijgen.maar in de meeste gemeenten zijn
het plaatselijke partijen.
Vind dit ook niets uitmaken,persoon is belangrijker.
Politieke voorkeur mag niet bepalen. Burgemeester moet neutraal zijn.



Als hoogst bestuursorgaan moet je persoonlijke meningen achter stellen aan je
functie
Dan zijn veel partijen niet meer vertegenwoordigd
Dat lijkt me erg ondemocratisch: een partij die niet gekozen is levert de
burgemeester, dat kan wat mij betreft niet. De vraag zou moeten zijn of de
burgemeester wel lid moet zijn van een politieke partij? Ofwel profiel van de
burgemeester zou politiek neutraal moeten zijn en de politieke voorkeur van de
burgemeester zou dus helemaal niet relevant moeten zijn.
Juist het zicht hebben op wat de politiek nu bedoelt, wat de drijfveren zijn, maar
ook om de verbinding te leggen naar provincie en rijk en samenleving is het goed
dat er een politieke kleur zit die er toe doet. Overigens hoeft dat als zodanig niet
expliciet naar buiten toe of in de Raad tot uitdrukking te worden gebracht.
Ongeacht van welke partij de burgemeester lid is, zijn rol is om onpartijdig te zijn.
Burgemeester moet nooit een politieke functie worden, of anders moet de burger
hem gaan kiezen.
Onzin, dient boven de partijen te staan!!



Burgemeester moet neutraal zijn








Weet niet

een partij. Hij/zij hoort boven de partijen te staan.
Ik weet niet eens van welke partij Kees lid was.
Lastige stelling. Het hangt denk ik enorm van het onderwerp af. Soms is het handig
om juist wel lid te zijn van een politieke partij die vertegenwoordigd is. Aan de
andere kant kan hij/zij juist teveel inbreng hebben op bepaalde
dossiers/onderwerpen die voor de betreffende partij gunstig zou kunnen zijn.
Politieke partij waarbij de burgemeester lid is moet wel aansluiten bij de inwoners
van de gemeente, maar hoeft niet perse dezelfde te zijn als van de gemeenteraad
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