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Om een beeld te krijgen van de verwachtingen van de inwoners van Albrandswaard van de nieuw te 

werven en te benoemen burgemeester heeft de gemeenteraad een vragenlijst uitgezet.  

Via de Schakel, de internetsite en bij de balie van het gemeentehuis werd mensen verzocht vragen 

over het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester te beantwoorden.  

 

64 inwoners leverden een ingevulde vragenlijst in.  

Hiervan zijn er 27 afkomstig uit Rhoon, 7 uit Portland, 19 uit Poortugaal-Zuid, 11 uit Poortugaal-Noord 

en 1 persoon uit Schiedam.  

 

Op de vraag of men het belangrijk vindt dat de nieuwe burgemeester lid is van een politieke 

groepering antwoordden 43 personen van niet, terwijl 21 personen vonden dat dit wel van belang was. 

Zij gaven als gewenste politieke kleur aan: CDA, PvdA, D66, SP, echte socialistische partij, 

Piratenpartij en 12 maal VVD. 

 

Op de vraag welke zaken een nieuwe burgemeester belangrijk moet vinden (er mochten maximaal 3 

antwoorden aangekruist worden) werd het volgende geantwoord:  

 

Albrandswaard als groene gemeente 25

Albrandswaard als veilige gemeente 38

Albrandswaard als goed bereikbare gemeente 9 

Albrandswaard al gemeente met dorpen 23

Albrandswaard als gemeente in regionale samenwerking 6 

Albrandswaard als recreatieve gemeente 7 

Albrandswaard als agrarische gemeente 25

Albrandswaard als aantrekkelijke gemeente voor ondernemers 12

Albrandswaard als aantrekkelijke woongemeente 34

Geen voorkeur / geen mening 0 

 

Dit betekent dat de volgende top drie te noemen is aan zaken die men het belangrijkste vindt in de 

gemeente voor een burgemeester:  

1. Albrandswaard als veilige gemeente (59%) 

2. Albrandswaard als aantrekkelijke woongemeente (53%) 

3. Albrandswaard als groene en als agrarische gemeente (beide door 39% genoemd) 

 

Op de vraag waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen antwoordden de respondenten het 

volgende (maximaal 3 antwoorden aangekruist): 

 

Managementkwaliteiten 24

Representatieve kwaliteiten 7 

Financiële deskundige kwaliteiten 19

Sociaal vaardige kwaliteiten 24

Ambitie 5 

Grote politieke en bestuurlijke ervaring 7 

Daadkracht 33

Gevoel voor teamverhouding en collegiaal bestuur  9 

Onafhankelijke positie 17

Gevoel voor de identiteit van Albrandswaard  33



Regionaal gericht 2 

Geen voorkeur/ geen mening  0 

  

Dit betekent dat de volgende top drie te benoemen is:  

1. Daadkracht en gevoel voor identiteit van Albrandswaard (allebei 52%) 

2. Managementkwaliteiten en sociaal vaardige kwaliteiten (beiden 38%) 

3. Financieel deskundige kwaliteiten (30%) 

 

Op de vraag welke rollen (maximaal 3) een nieuwe burgemeester vooral moet hebben, werd het 

volgende geantwoord:  

 

Iemand die zich onder de burgers begeeft en met hen meeleeft 16

Iemand die een sterke binding heeft met Albrandswaard en de regio 10

Iemand die integer is; die het goede voorbeeld geeft qua waarden en normen 21

Iemand met bindend vermogen, een ‘bruggenbouwer’, zowel tussen diverse 

bevolkingsgroepen als tussen groeperingen met verschillende belangen 

19

Iemand die een netwerk met invloed heeft: iemand die voor Albrandswaard zaken kan 

bereiken binnen de BAR-samenwerking, met de provincie en de regio 

24

Iemand die prioriteit geeft aan de economische kansen van Albrandswaard 6 

Iemand die inzet op regionale samenwerking 3 

Iemand die bijdraagt aan een positief imago van Albrandswaard 15

Iemand die openbare orde en veiligheid belangrijk vindt 27

Iemand die een besluitvaardig en standvastig leider is bij calamiteiten 11

Iemand die goed kan communiceren, met burgers, bestuurders, ondernemers en 

verenigingen 

29

Geen voorkeur / geen mening 0 

 

Dit betekent dat de volgende drie rollen als meest belangrijk worden ervaren door de 

respondenten:  

1. Iemand die goed kan communiceren, met burger, bestuurders, ondernemers en verenigingen 

(45%) 

2. Iemand die openbare orde en veiligheid belangrijk vindt (42%) 

3. Iemand die een netwerk met invloed heeft: iemand die voor Albrandswaard zaken kan 

bereiken binnen de BAR-samenwerking, met de provincie en de regio (38%) 

 

Daarnaast zijn de volgende opmerkingen gemaakt door verschillende respondenten:  

1. Geen regentesk type graag. Bij voorkeur een toegankelijk persoon. Mag beste een 

ongebruikelijke herkomst hebben qua achtergrond en ervaring. Moet de gemeente niet zien 

als een bedrijf dat moet worden ‘gerund’.  

2. De nieuwe burgemeester moet bij voorkeur voor een zelfstandig Albrandswaard met een 

volledig eigen ambtelijk apparaat zijn en juist geen samenwerking en/of regiegemeente willen 

zijn.  

3. Fijn dat deze vragen aan de inwoners worden gesteld.  

4. Iemand die goed met ouderen en gehandicapten kan omgaan. Begrip heeft.  

5. Graag een burgemeester die zich inzet voor het behoud van polders en grienden zoals het nu 

is en er geen luxe barbecue plekken voor onze allochtone medemens uit Rotterdam-Zuid van 

maakt, er is nu genoeg recreatiegebied.  

6. Dus een man of vrouw die sturing geeft aan onze gemeente. Een vaste koers vaart. Geen 

‘lintjesdoorknipper en bloemetjesbrenger’ (hoort bij het vak).  



7. Iemand die de kwaliteit van de raadsvergaderingen verhoogt.  

8. Wat mij betreft heeft deze gemeente een sterke persoonlijkheid nodig. Iemand die voor de 

belangen van ondernemers en agrariërs opkomt. Die weet hoe de politieke raderen draaien 

en invloed heeft op het provinciehuis alsook binnen de landelijke politiek. Succes met de 

sollicitatieprocedure!  

9. Hij moet net als burgemeester Bergmann zijn.  

10. Meer een leider dan een volger, dat heeft de gemeente(raad) nodig! 

11. Op welke wijze wordt getoetst dat de respondenten van de enquête ook burger van de 

gemeente Albrandswaard zijn?  

12. Voorkeur: vrouw!! 

13. O.a. tussen Portland en Oude Maas: uniek stukje oudhollands landschap met boerderijen en 

akkers. Schilderachtig mooi. A.u.b. zo houden!!! 

14. Meer daadwerkelijk hulp voor burger met overlastproblemen. Men stelt geen normen en 

waarden meer.  

15. De nieuwe burgemeester moet bij voorkeur voor een zelfstandig Albrandswaard met een 

volledig eigen ambtelijk apparaat zijn en juist geen samenwerking en/of regiegemeente willen 

zijn.  

16. Voorbereiden en uitvoeren herindeling BAR.  

17. Een burgemeester die de belangen behartigt van de burgers en de ondernemers ook die van 

het buitengebied maar geen uitvoerder is van de plannen van de provincie.  

18. Bergmann was een aardige man, doch er ging niets van uit. Ondanks diverse negatieve 

dingen was Temmink een man met pit. Zo iemand zou er weer moeten komen.  

19. Laat de nieuwe burgemeester er voor zorgen dat we ‘dorps’ blijven! GEEN recreatiegebied 

voor Rotterdam! 

20. Graag iemand met kort haar, zodat hij niet telkens z’n haar achter z’n oren moet wrijven! 

21. Een burgemeester die wil vechten voor het behoud van onze prachtige en nuttige polders. 

22. Tevens een gemeenteraad die niet zo wisselvallig is, en woord houdt.  

23. Haal de dorpen uit hun zelfgekozen isolement.  

24. Een jong(er) en ambitieuze bestuurder (zoals de heer Bergmann) beviel goed en mag graag 

weer zo zijn! 

 


