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Inwoners Krimpenerwaard denken massaal mee over 
profiel nieuwe burgemeester 
 

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad bereidt het profiel voor de eerste kroonbenoemde burgemeester 
van de gemeente Krimpenerwaard voor. Van 30 juni tot 13 juli konden inwoners, aan de hand van 10 stellingen 
en een open mogelijkheid, hun ideeën voor het profiel van de nieuwe  burgemeester aandragen. Hier is door veel 
inwoners gehoor aan gegeven. 
 
Totaal hebben maar liefst 1046 respondenten hun mening gegeven: 742 inwoners deden dat via 
www.burgemeesterkrimpenerwaard.nl en 304 inwoners leverden hun bijdrage op papier in. Dit kon bij het 
promotieteam op een van de 10 weekmarkten in de Krimpenerwaard, bij een van de vier gemeentekantoren of in 
De Spil in Ouderkerk aan den IJssel. 
 
De reacties zijn mooi evenwichtig verspreid over het gebied. Berkenwoude heeft een opvallend hoog aantal 
reacties, namelijk het dubbele van je op grond van het aantal inwoners zou verwachten. Dat heeft mogelijk mede 
te maken met het feit dat de campagne hier op 30 juni met veel aandacht van de media van start ging. 
 
Eenheid 
De inwoners vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester aan de slag gaat met het creëren van een 
eenheid, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Hij/zij moet daarnaast vooral zichtbaar zijn in de 
samenleving.  
 
De vertrouwenscommissie is verheugd met de prachtige opkomst. "Het illustreert de betrokkenheid van de 
inwoners bij onze nieuwe gemeente en daar zijn we trots op", zegt voorzitter van de vertrouwenscommissie 
Willem Schoof. "Wij bedanken iedereen voor het meedoen. De vertrouwenscommissie gaat de uitkomsten nu 
verder verwerken in de concept-profielschets."  
 
Vervolg 
De commissie uit de gemeenteraad spreekt ook nog met een aantal sleutelfiguren uit het bestuur en de 
samenleving. Begin september zal de gemeente het definitieve conceptprofiel presenteren. Op 8 september a.s. 
om 20.00 uur stelt de gemeenteraad het profiel in aanwezigheid van Commissaris van de Koning Jaap Smit vast. 
Hierna wordt de vacature opengesteld. Wie de nieuwe burgemeester wordt, wordt op 26 januari 2016 bekend 
gemaakt, na het besluit van de gemeenteraad. Op 6 april 2016 wordt onze eerste kroonbenoemde burgemeester 
vervolgens geïnstalleerd en beëdigd. 
 

 
Noot voor de redactie: 
Resultaten van het betreffende onderzoek treft u als bijlage en deze zijn tevens terug te lezen op 
www.krimpenerwaard.nl. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Liesbeth Hartog, raadsadviseur communicatie. 
E-mail griffie@krimpenerwaard.nl, tel. 0182-729900.  
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