
 

Wat zoekt Borne in een nieuwe burgemeester?

243 panelleden hebben meegepraat

Een respons van 44%

Aanleiding

Borne is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar wie of wat zoeken we? Om een profiel 
op te stellen, een soort vacature, is de mening van inwoners erg belangrijk. Daarom hebben 
begin juni 298 inwoners mee gedacht door een vragenlijst in te vullen. Zowel de leden van het 
BornePanel als andere inwoners konden meedoen. 

Inwoners konden op een schaal aangeven welke van de twee eigenschappen zij het belangrijkst 
vinden voor de nieuwe burgemeester. Op de volgende pagina zie je hoe men gereageerd heeft. 
Hieronder zie je een voorbeeld van de resultaten. Het burgemeestertje        staat op de plek van de 
ideale burgemeester (het gemiddelde). Onder het voorbeeld lees je de belangrijkste resultaten.
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Een sterke positie in de regio Twente
Dat vindt men belangrijker dan de positie in landelijke netwerken. Op dit punt is men het meest uitgesproken. 
Maar de antwoorden laten ook zien dat er een goede balans moet zijn. De voorkeur gaat uit naar iemand die 
Twente goed kent maar ook niet onbekend is met wat er daar buiten gebeurt.
 

 
Zichtbaarheid
De ideale burgemeester is zichtbaar in de Bornse samenleving. De meeste inwoners vinden dit fijner dan 
iemand die vooral betrokken is op de achtergrond.
 Ervaring in samenleving en bedrijfsleven
Dat vinden inwoners net wat belangrijker dan ervaring in politiek en bestuur. De antwoorden zijn 
verdeeld, maar net wat meer inwoners neigen naar iemand met maatschappelijke ervaring dan naar een 
ervaren bestuurder. 
 Daadkracht en snelheid maar óók wijs- en bedachtzaamheid
Op dit punt is men het meest neutraal. De meeste inwoners vinden deze twee eigenschappen even 
belangrijk, en kiezen dus niet voor één van de twee.

Borne zoekt een burgemeester met...

55 inwoners hebben de vragenlijst 
via social media ingevuld
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Waar kent u de campagne van?
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Onze nieuwe burgemeester is bij evenementen
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Belangrijkste kenmerken

Ranking vijf kernkwaliteiten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft vijf kernkwaliteiten voor een burgemeester opgesteld. 
Inwoners van Borne hebben ze in de peiling gerangschikt. Dit is de Bornse top 5:

1. Verbindend zijn
2. Integriteit
3. Onafhankelijkheid
4. Herkenbaarheid
5. Stressbestendig

Verbindende schakel en bruggenbouwer, zowel in de plaatselijke politiek 
als in de gemeenschap 
Handelen vanuit normen en waarden, daar duidelijk over zijn en mensen 
erop aanspreken  

De burgemeester staat boven de partijen

Is aanwezig in onze samenleving en aanspreekbaar

Treedt in crisissituaties op met rust en vertrouwen

 
Verbindend
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Praktisch en sociaal
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in 598 woorden


