Denk mee!
Gezocht: nieuwe burgemeester voor Papendrecht

Papendrecht zoekt een nieuwe burgemeester
Om de beste burgemeester te vinden, stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast.
Deze beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke
partners in de gemeente Papendrecht hierover meedenken.
Door via deze vragenlijst enkele korte vragen te beantwoorden, geeft u aan wat ú belangrijk
vindt. Het invullen duurt circa 3 minuten.
De enquête is anoniem.
U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 1 juni aanstaande.
De resultaten van de enquête worden opgenomen in de profielschets van de nieuwe
burgemeester van gemeente Papendrecht.
De gemeente Papendrecht wordt hierin begeleid door bureau Bestman ∙ Bestuur &
Management.
Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

De enquête
1. De beste burgemeester voor de gemeente Papendrecht richt zich vooral op…:
Geef hieronder aan wat ú belangrijk vindt (u kunt maximaal drie antwoorden aankruisen).
○ contact met de inwoners om te weten wat
er speelt

○ regionale samenwerking

○ álle buurten en wijken

○ openbare orde, veiligheid en handhaving

○ het verenigingsleven

○ goed en integer bestuur

○ ondernemers en bedrijfsleven

○ klantvriendelijke en dienstverlenende
gemeente

○ kwetsbare groepen in de samenleving

○ initiatieven en signalen vanuit de
samenleving

○ landelijk netwerk

○ financieel gezonde gemeente

○ ander woord, namelijk (maximaal 50 tekens)
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2. De beste burgemeester voor de gemeente Papendrecht is vooral …:
Geef hieronder aan wat ú belangrijk vindt (u kunt maximaal drie antwoorden aankruisen).
○ samenwerkend

○ daadkrachtig en duidelijk

○ communicatief

○ iemand die opkomt voor onze
gemeente

○ zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar

○ verbindend

○ initiatiefrijk

○ strategisch en heeft visie

○ eerlijk en integer

○ gezaghebbend

○ iemand die boven de partijen staat

○ hét boegbeeld van de gemeente

○ iemand die past bij de cultuur van onze
gemeente

○ betrokken en meelevend

○ ander woord, namelijk (maximaal 50 tekens)
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3. Geef uw mening en maak de volgende zin af:
De beste burgemeester voor de gemeente Papendrecht …
………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..……………………
(maximaal 150 tekens)

4. Uw gegevens:
Ik ben …
(meerdere antwoorden mogelijk)
○ inwoner van de gemeente Papendrecht
○ ondernemer in de gemeente Papendrecht
○ vertegenwoordiger van een maatschappelijke instelling in de gemeente
Papendrecht, namelijk …
○ anders, namelijk …

5. Leeftijdsgroep:
Ik ben …
(één antwoord mogelijk)
○ jonger dan 25
○ tussen 25 en 45
○ 46 tot 65
○ ouder dan 65 jaar

NB: U kunt de enquête inleveren bij de receptie van het gemeentehuis
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