MijnCommissaris Utrecht
mei 2018
Bijlage, open antwoorden

Als ik denk aan de nieuwe commissaris, dan zie ik iemand die …
* met bestuurlijke ervaring * met groot relevant netwerk * met uitstekende politieke contacten bij het Rijk (Tweede Kamer), in lokale en regionale
politiek en ook wel met het bedrijfsleven * met hart voor ONZE provincie * van onbesproken gedrag * representatief * tactvol, communicatief,
smeerolie, verbinder * zonder al te sterk eigen politiek profiel, moet boven de partijen staan *
.. die zorgt voor verbinding en zorgt dat Utrecht goed op kaart staat zowel nationaal als internationaal. Hiervoor goede infrastructuur, uitstekend
onderzoek en onderwijs en dé regio voor interntionale organisaties en zo essentieel voor verdere groei en door een mooie combinatie met recreatie
en natuur en huizen een fantastische plek om te wonen. Geeft betere perspectieven voor geheel NL dan concentratie in A’ en R’dam. Utrecht als spil
van NL; waar alles omdraait!
... oog heeft voor natuur, het milieu, onderwijs en cultuur.
... opkomt voor de belangen van de provincie.
... boven de partijen staat.
... geen populariteitsspelletjes speelt (zit er niet voor zichzelf, is benoemd en niet gekozen).
... sociaal is, invoelend is.
...benaderbaar is voor de medewerkers van de provincie, maar ook voor de stakeholders van de organisatie. Het is iemand die een duidelijke visie
heeft over de rol van de provincie in de maatschappij, die visie uitdraagt en daar ook op stuurt (durft te sturen) en naar handelt. Het is iemand die
zichzelf niet boven andere stelt, vraagt dus geen bijzondere behandeling. De commissaris draagt zijn/haar voorbeeldrol met verve, intern en extern.
...de provincie vertegenwoordigt richting haar inwoners.
...kennis heeft van en ervaring met de grote thema's die nu spelen: duurzaamheid, energietransitie, inclusiviteit en de Omgevingswet. Hij of zij kan
de Provincie en gemeenten overtuigen van het belang van vernieuwing op deze thema's en weet te enthousiasmeren. Hij of zij heeft daarbij ook oog
voor de steeds grotere rol van particuliere initiatieven (overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie) en gaat daarbij uit van gelijkwaardigheid
van alle gesprekspartners.
Actief is, goed in de samenleving past en politiek betrokken is.
Affiniteit met het gedachtengoed van de Partij Voor De Dieren.
Afkomstig is uit de provincie zelf en de provincie ook kent, waardoor hij of zij ook goed aanvoelt wat er speelt in de provincie.
Al betrokken is bij de gemeenschap en niet onervaren een jong broekie is
Al goed bekend is met de provincie Utrecht en bij voorkeur al geworteld is in de Utrechtse regio. Iemand die openstaat voor vernieuwing en boven de
partijen kan staan. Iemand die al eerder bestuurlijk actief is geweest in Provincie en gemeente. Iemand die daarnaast in het bedrijfsleven gewerkt
heeft en internationaal actief is geweest.
Niet weer een oud-minister, oud-staatssecretaris of iets dergelijks uit Den Haag.
alles op alles zet voor het mileu
Als het kan iemand zonder politieke kleur maar wel met management skills
Arie Kortleven heet
Begrijpt dat een duurzame leefomgeving het fundament is onder een gezonde economie en een provincie waarin het goed leven is.
bekend is overal en niet in een ivoren toren zit waar je zelfs de naam niet van weet
Belangen van de provincie behartigd vanuit een breed perspectief wat het besturen van steden en dorpen ten goede komt en dus de burgers
tevreden zijn en vooral Werk hebben en zo hun leven kunnen leven
benaderbaar is, open staat voor ideeën en kritiek.
Benaderbaar, ook voor eigen personeel. Neutraal, staat boven de politieke belangen en ziet de maatschappelijke belangen. Sterk genoeg om het
dagelijks bestuur bij de les te houden. Tegelijkertijd ook sterk genoeg om individuele belangen, die de maatschappelijke belangen niet
ondersteunen, maar volop ruimte krijgen bij het algemeen bestuur, ook te kunnen beperken. Iemand die de mensen ziet en niet de 'economie'.
Beslissingen maakt en zijn verantwoordelijkheid neemt voor de consequenties van die beslissing.
Best doen.
Bestuurlijk ervaren is en de gemeenschap daarmee dient, zodoende goed het provincie bestuur tot zijn recht laat komen.
Bestuurlijk ervaren is, "groen" is, in staat is te moderniseren in samenwerking met de mensen in de provincie en die voor de provincie werken, out of
the box kan denken.
Betrokken
Betrokken bij de mensen, Cultuur en natuur.
Betrokken bij de wijken en dorpen
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Betrokken en deskundig is.
Betrokken is bij de provincie, niet politiek geëngageerd, Een open persoon die het beste voor heeft met de provincie Utrecht (wat straks niet meer de
kleinste is), iemand met een visie, gedrevenheid in het vaandel heeft.
'n Persoon waarvan je kunt zeggen : die is goed bezig.
Betrokken is bij provincie Utrecht, geen woorden maar daden, weet wat er speelt en vooral anderen kan laten schitteren in hun functie.
Betrokken is in kerk en samenleving, een vrouw met leidinggevende ervaring. Bij voorkeur in de zorg vanwege de decentrale taak van de gemeentes
Betrokken is op de gemeenschap en dat in de gaten houdt politiek en samenleving
Betrokken is op de huidige gemeenschap = open staat voor wat er speelt aan zorgen in deze gemeenschap zonder (!) politiek correct te willen zijn in
zijn/haar reactie.
Belangenbehartiger van zakelijke partijen uit de provincie naar Den Haag, Brussels en zeker ook buiten NL (vestigingsbeleid stimuleren voor
buitenlandse bedrijven.
Actief meewerken aan het concept “toeristisch groot Amsterdam”.
Benaderbaar door 1 dagdeel open spreekuur te hebben.
Oog hebben voor de sociale aspecten zoals gemeente Utrecht daar nu bekend om staat (en dat provincie breed te trekken) maar met borgen van
controle op misbruik.
Geen misplaatste “positieve discreminatie” op sexe, afkomst, religie maar alleen “best on the job”.
Betrokken is, ervaring heeft en ons goed kan vertegenwoordigen.
betrokken is, zichtbaar aanwezig en verbindend. Iemand met een groot netwerk in de landelijke de gemeentelijke politiek en in de provincie en met
een brede bestuurlijke ervaring en die om weet te gaan met de huidige problemen/uitdagingen van de provincie zoals de Uithoflijn.
Betrokken is.
Betrouwbaar, jong dynamisch, vindingrijk, probleem oplossend denken
Bevlogen is, zijn dossiers kent en de pijnpunten extra in de gaten houdt. Staat voor de provincie en zijn inwoners en organisaties.
Bij de meeste van de voorgaande vragen/stellingen is de keuze geen tegenstelling; ambitie en ervaring sluiten elkaar niet uit, bijvoorbeeld. Het gaat
erom kwaliteiten situationeel in te kunnen zetten en inhoud te geven.
Bij machte is om de verziekte cultuur in provinciale staten aan te pakken.
Bij verschillende evenementen op bezoek gaat en die ook bij recreatie gebieden en bedrijven aan de recreatiegebieden op bezoek gaat zoals de
scheendijk in Breukelen
binnen en buiten het provinciehuis verbindt en de provincie goed over het voetlicht brengt.
Boven de partijen staat.
Breed gedragen word.
Bruggenbouwer. Entamerend. Enthousiast.
Buiten de lijntjes durft te denken. Zichzelf niet belangrijker vind dan waar hij voor staat. Durft te doen door eerst te luisteren. Verder kijkt dan 4 jaar.
Duurzame keuzes maakt. Opkomt voor heb die moeilijk zelf kunnen verwoorden wat ze nodig hebben en ze vertrouwen geeft. Voor meer gelijkheid
is. En een samenleving nastreeft die betrokken is een divers.
Ceremonieel
Charisma heeft en graag en goed samenwerkt in een groot sociaal netwerk. Iemand die Utrecht (nog) groener wil maken, openbaar vervoer verder
wil ontwikkelen.
Veel interesse toont voor cultuur en niet teveel de oren laat hangen naar het bedrijfsleven.
De sociale cohesie tussen arm en rijk, hoog en laag opgeleid, kansrijk en kansarm bevordert
Charismatisch is, een gezinsleven heeft en met oog voor de medemens, ouderen en zwakkeren.
Comunizé redam te comradt!
Crisis kan lbeheersen. Doelen duidelijk maken. Emphatisch is. Helder recht door zee en verbindend is. Goed de weg in politiek en bestuurlijk
nederland weet.
daadkrachtig de belangen behartigd van communties in de provincie maar daarbij steeds de dialoog voorop stelt (dialoog met en tussen
mensen/groepen; dialoog is luisteren, doorvragen en gericht op het begrijpen van de ander).
Dan zie ik een vrouw, die op 'n enthousiaste en doortastende wijze de provincie Utrecht op de kaart zet en oog heeft voor wat er speelt bij de
mensen.
De ambtenaren klantgerichter laat denken, politieke discussies strakker begeleid en bedrijfsleven helpt bij concurrentie slag met het buitenland
De belangen van de energietransitie afweegt tegen de belangen van de burger.
De belangen van de provincie in het oog houdt en dan niet alleen van bedrijfsleven maar ook van d bewoners
de belangen van mijn provincie behartigt en enthousiast zijn gedeputeerden aanstuurt en CONTROLEERT. Denk aan de afgelopen
tramlijndebacles. Het mag een vrouw zijn maar een betere man wint. Politiek gezien moet hij/zij boven de partijen staan. Voorkomen moet worden
de de CdK weer een 'beloning' is voor een burgemeester of kamerlid o.i.d. die al een tijdje in de politiek meeloopt. Persoonlijke kwaliteiten van
iemand moeten prevaleren.
De bestuurlijke macht vertegenwoordigt van de provincie. Hij doet alles in zijn macht en mogelijkheden voor de provincie en straalt dit met trots uit.
De gemeenschap zowel laag als hoog vertegenwoordigd en beschermd. Het moet zeker geen persoon zijn die denkt dat bedrijven en ontwikkelaars
die veel geld in (hun) ideeen steken voorrang hebben op belangen van de bewoners.
De knelpunten bij gemeente met een lage bestuurskracht (zoals Montfoort) wel aanpakt, regionale samenwerking tussen gemeenten wel stimuleert
en er voor zorgt dat we weer trots kunnen op de regio Utrecht. Zou mooi zijn als er snel een nieuwe commissaris met uitstraling en daadkracht komt.
De normen en waarden van ons land hoog in het vaandel heeft. Met name onze christelijke achtergrond.
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De ontwikkelingen in de provincie - samen met de burgemeesters - in beweging houdt en stilstand voorkomt.
Lokaal is zeker een burgemeester het boegbeeld voor de lokale samenleving, maar een nieuwe commissaris zou wat mij betreft de afstand tussen
samenleving en provincie moeten verkleinen.
De informele uitstraling die Willibrord (alleen al het gebruik van voornaam..) heeft past in mijn beleving veel meer bij deze tijd dan bv die van collega
Remkes. (Ik heb met beiden ervaringen) Ook gezien in het licht van de veel minder formele wijze waarop bv ons Koningshuis zich de laatste jaren
profileert.
De positie CvdK wilt afschaffen.
De problemen en ontwikkelingen in de verschillende bevolkingslagen goed bijhoudt. zowel 'ie van studenten, als die van mensen in overvecht, als
die van mensen in De Bilt
De provincie als bestuurslaag op een vernieuwende manier op de kaart zet
De provincie belangrijk maakt voor de gewone burger.
De provincie een gezicht geeft, vertegenwoordigt en van aanpakken weet.
de provincie openbreekt en zorgt dat de provinciemedewerkers in verbinding staan met de samenleving
de provincie Utrecht de 21e eeuw binnenleidt: tussen en naast de gemeenten staan ipv er tegenover, zichtbaar is voor inwoners, verbindend naar
andere overheden en bedrijven en met veel oog voor integriteit en het tegengaan ondermijning.
De provincie zo snel mogelijk opheft
De Sociale agenda van de provincie weer in ere herstelt
De waarde van deze functie kan laten zien aan het publiek, maar vooral naar zijn "klanten"
de warmte heeft van de huidige cdk, een groot netwerk heeft op meerdere terreinen, de natuur een goed hart toedraagt, bij burgemeesters
benoemingen - voor zover wettelijk mogelijk is - veel invloed heeft bij de selectie naar de gemeenteraden en in principe geen politicus is uit den
Haag.
de weg weet in politiek Den Haag (en Brussel). Dus klaar staat om belangen van de provincie Utrecht zo goed mogelijk neer te zetten in de arena's
van politiek en bestuurlijk Nederland
Deskundig en bevlogen
Deskundige bestuurder die dienstbaar wil zijn, en z’n eigen ego ondergeschikt acht aan het maatschappelijk belang.

Dhr.Bos,oud minister financ.
Die begaan is met de provincie
Die betrokken is en verbindend. Ook iemand die Utrecht goed vertegenwoordigd in Nederland en de EU, die weet wat er speelt onder de inwoners
van de provincie.
Die bruggen bouwt, die een visie op de toekomst heeft en verschillende partijen bij elkaar kan brengen.
die gevoel heeft wat van belang is voor het welzijn van de toekomstige generaties. Daar hoort heel erg de duurzame kwaliteit van natuur en
landschap bij, want die bepalen de omgeving waar onze kinderen en kleinkinderen moeten leven.
die het boegbeeld is voor een duurzame (klimaat milieu sociaal inclusief) innovatieve groene provincie en daarin de samenleving een positie geeft
en daarmee partijen in en buiten de provincie weet te binden aan deze samenleving
Die met beide benen in de maatschappij staat / weet wat er speelt, voortvarend opereert, leiderschap en vertrouwen uitstraalt, de bezem haalt door
zijn eigen ondersteunende afdeling.
Die multicultureel is en de gemeenschap weerspiegelt.
Die niet gokozen is op basis van positieve discriminatie
Die oog en oor heeft voor tegenstrijdige belangen en die vervolgens kan samenbrengen. Wars is van vriendjespolitiek en eerlijk hoog in het vaandel
heeft
Die recente ervaring heeft in bedrijfsleven en maatschappelijk betrokken... en lang geleden politieke ervaring heeft opgedaan bij voorkeur in Brussel
die recht wil doen aan alle inwoners van Utrecht.
Die staat voor zijn provincie en directe lijnen heeft met het bedrijfsleven, Den Haag en Brussel.
Die toegankelijk en transparant is.
die tussen mensen staat niet vriendjespolitiek en alleen bezig voor eigen gewin
Die vertrouwenwekkend is, met oog voor inwoners
Die zeer betrokken is met zijn provincie en zijn inwoners. Toegankelijk is. Goede communicatievaardigheden heeft. De belangen van de provincie
verdedigt zowel bij het Rijk en andere instanties. Een verbindende factor is binnen de politiek. Ook een goed luisterend oor heeft. Kortom een
aimabele persoonlijkheid.
Die zeker charisma heeft. Anderen aanzet tot dingen doen op de juiste toon op het goede moment
Die... mij is. Neem mij aan. Stop met deze zoektocht, jullie hebben me gevonden!
Diversiteit en inclusiviteit uitstraalt
Doelbewust persoon met ambitie
Durft
Durft problemen te benoemen en politieke partijen uit de strekkramp te halen van het politieke spel in daadkracht te laten zien. Echte vernieuwing is
nodig.
duurzaamheid concreet maakt en daarbij de belangen van de Utrechtse inwoners niet uit het oog verliest. En zuinig is op het groen in de regio!
Een betrekkelijk overbodige functie vervult.
Een betrokken verbinder die boven de partijen en tussen de mensen staat. Hij geeft de provincie een gezicht zonder politiek te bedrijven.
Een brug kan vormen tussen de bevolking en de politiek. Iemand die de
Politiek menselijk en begrijpelijk kan maken.
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Een burgervader/moeder is voor de inwoners net als een burgemeester, maar dan voor de gehele provincie, met oog voor minderheden en
minderbedeelden. De provincie voortvarend stuurt in een duurzame samenleving.
een ervaren bestuurder is, liefst liberaal en een vrouw, en die geen avonturen met de provincie gaat uitvoeren (als tramlijnen), en vooral de provincie
utrecht in een langjarig traject steeds meer op de achtergrond laat zijn, misschien zelfs naar een uiteindelijke opheffing van de provincie. woonachtig
in de provincie - nu - is niet nodig.
Een fris en vernieuwend type die de provincie in gaat, iemand zonder politieke ervaringen of banden maar mét politieke voelsprieten.
Een gezicht aan deze vrijwel annonieme baan kan geven
een goede verbinder is, maar bovenal iemand die vergaderingen heel goed kan leiden.
Liefst een vrouw. Een positieve, leuke, sociale dame
Een goede voorzitter is.
Een groot empatisch vermogen, rustig, politieke bestuurders wijst hoe het eventueel anders kan, groot gevoel voor de provincie Utrecht, vlot, en kan
communiceren met mensen van alle lagen uit de bevolking.
Een hart voor de samenleving heeft, ambitieus is, conflicten niet uit de weg gaat en zijn/haar uiterste best doet om waar te maken waar hij/zij voor
staat. Een frisse, nieuwe wind.
Een jong iemand is die ook de provincie Utrecht moet promoten in het buitenland. Daarvoor mediacampagne op sociale media moet begrijpen. Niet
iemand die alleen een computer aan kan zetten maar ook de nieuwe technieken begrijpt.
Een jonge en frisse vrouw (max 40 jaar), met oog voor de belangen van de maatschappij. Die er goed stylish en gepast uitziet (Queen Maxima) en
die we met trots onze vertegenwoordiger kunnen noemen. Ervaring en het verleden (vroeger dit, vroeger dat) zijn onbelangrijk. Het gaat om de
toekomst, komende problemen die we met oplossingen van nu tegen kunnen gaan.
Een jonge vrouw met hart voor de regio en de belangen voor haar burgers n natuur
Een mooie baas is
een moreel kompas heeft
Een open persoonlijkheid heeft. En die zich inzet voor gemeente en bedrijf
Een ouder, ervaren persoon die er niet zit om zichzelf te profileren.
Een snor heeft. (M/V)
Een sterke vrouw, een provincie zou een door een vrouw vertegenwoordigd moeten worden die de inwoners kent.
Een sterke, toegankelijke, aanwezige en warme persoonlijkheid die boven de politiek staat. Iemand die betrokken is bij Utrecht en onze provincie
waardeert om wat het is en niet zozeer om wat het zou kunnen worden. Iemand die snapt dat Utrechts niets is zonder zijn dorpen en ook niets
zonder zijn steden. Maar vooral iemand die niet te bang is om mensen op hun verantwoording te wijzen en zeker geen zachte heelmeester is.
Een succesvol persoon uit het commerciele bedrijfsleven, niet een subsidiedenker. Een persoon die utrecht tot een wereldstad gaat transformeren.

een van de grootste lobbyisten voor de provincie Utrecht wordt, bij het Rijk, in Europa, bij het bedrijfsleven. Maar ook de 'provincie Utrecht' als merk
bij de bewoners meer zichtbaar maakt.
een verbinder is, weet waar de provincie voor staat en oog heeft voor de regionale opgaven in een nationale context.
het college samenbrengt, tot het bestuursorgaan van de provincie.
de weg kent in Den Haag om Utrecht nog beter op de kaart te zetten.
Een verbinder is. Opkomt voor het ondernemersklimaat
Een vernieuwer is!
Een verstandig iemand
Een vooruitstrevende moslima met een immigratieachtergrond die deel uitmaakt van de lhbt gemeenschap, en die uit eigen ervaring weet hoe het is
om met een beperking een volwaardige plek te veroveren in onze op het normatieve gerichte samenleving.
Een vrouw
Een vrouw
Een vrouw
Een vrouw die stabiliteit brengt in Prov Utrecht. Die de provincie in het algemeen (en dus ook Utrecht) positief positioneert als partner.
Een vrouw die vertrouwlijk is en ambitie heeft.
Een vrouw is
Een vrouw is
Een vrouw is
een vrouw is en niet van de VVD
Een vrouw is en niet van de VVD komt.
een vrouw is!
Een vrouw is!
een vrouw is, een onafhankelijke denker met een groot hart voor de publieke zaak die in staat is zowel de progressieve stadsregio als het
behoudende achterland aan te spreken.
Een vrouw is.
Een vrouw is.
Een vrouw met kennis en verstand van zaken. Verjonging zou ook gepast zijn.
Een vrouw!
Een vrouw, betrokken bij de gemeenschap en met haar belangen voorop. Ervaren, maar niet oud en iemand die een stem geeft aan de mensen met
een andere etnische achtergrond dan alleen de blanke Nederlandse
Een vrouw, een teamspeler, een bindende factor in GS en PS en een uitstekende voorzitter.
Een vrouw, meer in de provincie aanwezig zijn.
Een vrouw. Liefst met een kleurtje
Een vrouw. Zij stuurt er actief op dat er meer vrouwelijke burgemeesters benoemd worden.
Een weerspiegeling van onze diverse damenleving
Eerlijk is
Eerlijk is.
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Eerlijk is.
Eigenlijk graag een direct door de inwoners gekozen commissaris had willen zijn, zonder die Haagse Flauwekul van een Kroonbenoeming
Eindelijk eens iemand die de werkelijke samenleving weerspiegelt, iemand die oorspronkelijk van een andere afkomst is maar zich tot zo verre
aangepast heeft dat hij goed kan functioneren in de samenleving van vandaag, namelijk een samenleving die zeer divers is. Het zou ook zeer mooi
zijn als diegene iets van zijn oorspronkelijke afkomst meeneemt waar wij allen van kunnen profiteren.
Empathisch is en zich in anderen kan verplaatsen. De gemeentes eigen baas laat blijven, maar in staat is hen ook te overtuigen van een zeker
gemeenschappelijk provinciaal belang. Iemand die prettig is in de omvang, maar ook statuur uitstraalt.
empathisch is, sociaal en vriendelijk, maar ook zakelijk. Hij/zij moet duidelijk zijn en niet alleen zeggen, wat hij/zij doet, maar ook doen wat hij/zij
zegt. Belangrijk is, dat het provinciaal bestuur én de ambtenaren weten wat ze aan hem/haar hebben en vooral, dat de nieuwe commissaris 'niet
over zich laat lopen' en de politieke spelletjes doorziet. Ik wens de provincie Utrecht (en alle inwoners) een sympathieke duizendpoot van een
commissaris toe.
Empatisch is, vrouwis, en iemand die durft
Energieke persoon met enthousiasme die ook anderen motiveert om het beste te doen voor de samenleving.
Enthousiast boegbeeld. Met veel lijntjes.
Er is voor de hele samenleving.
er netjes uit ziet
er staat met het belang van Utrecht voorop!
Er voor de inwoners van de provincie is
Er voor de mensen is,
er voor iedereen is en aanspreekbaar.
Ervaren is in de politiek en met veel verschillende mensen om kan gaan.
Ervaren is op de achtergond globaal overal vanaf weet en zich vooral bezig houdt met zaken op provinciaal niveau
Faciliteert zodat anderen hun werk kunnen doen. Draait niet om hem, maar de anderen
Femke Halsema
Femke Halsema
Geen grijze oude man. Geen old boy met stropdas. Bah.
Geen weg gepromoveerde politicus graag. Of politicus die een baantje krijgt toegeschoven
Gekozen moet worden door de inwoners van Utrecht zelf
Gewoon iemand uit het volk maar met capaciteiten voor deze functie en niet allleen maat om de functie
Gewoon zijn werk doet, een burgemeester is er voor de gemeente
Goe kan communiceren met iedereen. Collegae en bevolking. Die efficiënt is met werken.
Goed communiceert, zich niet autoritair opstelt, niet alleen maar achter zijn bureau zit.
Iemand die verbindt en praktisch is. Iemand met hart voor de provincie en de inwoners.
Goed de weg kent in Den Haag én binnen gemeenten. Het liefst een vrouw en/of iemand met een migratieachtergrond, diversiteit binnen deze
contreien lijkt me wenselijk.
Goed kan luisteren en de financiele begrotingen van de provincie tip top in orde houdt.
Kennis heeft van samenhangend beleid en daarop ook in kan zetten.
Hij heeft de touwtjes stevig in handen en zorgt voor goed doorvragen. Zonodig zelfstandig om helderheid te krijgen.
Goed kan luisteren, weet wat er speelt in de buurt, eerlijk en rechtvaardig is, een speciale band met Utrecht heeft, kijkt naar de toekomst en die zich
inzet om Utrecht tot prettigst leefbare stad te maken.
Goed kan verbinden en het algemeen belang boven politieke kleur of eigen belang kan stellen.
Goed luistert, verbindend is en over veel empathie beschikt en op basis daarvan ook visie en leiderschap toont. In verbinding met de andere spelers
de grote lijnen en belangrijke koersrichtingen weet uit te zetten. Meer een visionair, leider en initiator dan een manager. Iemand die niet zelf haantje
de voorste wil en hoeft te zijn, ook niet veel in de media hoeft op te treden - behalve bij evt. calamiteiten - maar in verbinding effectief bij het bereiken
van de beoogde doelstellingen.. Iemand die ervaring met en zich intrinsiek sterk bewust van duurzaamheid, klimaatdoelstellingen en welke grote
inspanningen het Akkoord van Parijs ook van onze provincie vraagt..
Goed rekening houd met de toekomst.
Handen schud i.p.v. zijn hoofd te schudden. Schouderklopjes uitdeelt, het hoofd koel en voeten op de grond houdt.
Hart heeft voor de mensen, het mileu en de natuur. Uiteraard stimuleert zij/hij ook de economie, maar slechts als dit duurzame, groene
(vernieuwende) projecten zijn.
Hart heeft voor het groene karakter van de provincie en oog voor duurzame alternatieven voor asfalt.
Hebben we wel een commissaris nodig ,als ik zie dat deze commissaris nooit ingegrepen heeft bij dure geld verslindende projecten of recepties. En
misschien kan er dan bezuinigd worden op salarissen en pensioenen.
heel zichtbaar een benaderbaar is voor de inwoners van 'zijn' provincie, die zuinig met ons geld omgaat, zowel binnen als buiten het proviciehuis.
Het belang van de provincie Utrecht op de eerste plaats heeft staan
het belang* inziet van het benoemen van vrouwelijke burgemeesters en die dus** een vrouw is.
* gemiddeld genomen beter in communiceren, bewezen beter in staat een gemeenteraad harmonischer en effectiever te laten functioneren.
** witte mannen stellen witte mannen aan; vrouwen stellen eerder vrouwen aan.
Het beste voor heeft met alle dorpen en steden in zijn district en oog heeft voor rand dorpen die vanwege provincie niet samen mogen fuseren
Het beste voor heeft voor Utrecht. Iemand die de kennis en kunde heeft om vooruit te kijken, en juist ook vanuit bewustzijn op consequenties voor de
lange termijn besluiten kan nemen.
Het boegbeeld is voor de provincie Utrecht. Luisterd na wat er speelt, doortastend is. En de juiste beslissingen neemt waar nidig
het boegbeeld vormt van de Provincie, maar zich ook verbindend opstelt met collega commissarissen van andere provincies op het gebied van
veiligheid, wonen en werken, milieu en mobiliteit.
Het gezicht is van onze provincie: jong en enthousiast, topboegbeeld van een topregio.
Het progressieve karakter van de gemeente/provincie Utrecht in zich draagt.
Het Utrecht gevoel uitstraalt; zie de gouverneur in Limburg die dat voor zijn provincie altijd zo goed doet.
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Het werk echt wil doen en er altijd is wanneer het nodig is
Hij is er boor iedereen. Hoog of laag opgeleid of zwerver. Ruimdenkend. Ruil wereld.
Hij moet ervaring hebben in politiek en bedrijfsleven en begrip voor mensen in de provincie daar rekening mee houden
Hij moet vertrouwen uitstralen
HIJ OF ZIJ, is er voor de personen uit alle geledingen en leeftijden. Geen establisment type of alleen maar dure cocktail parties en grote bedrijven
afgaan. Zo'n persoon zal nooit aangesteld mogen worden, maar eerder ontslagen. Daar hebben we er in dit land al veels te veel van!
Ideeën en kansen die burgers zien aanmoedigt en oplossingen aandraagt in plaats van belemmeringen opwerpt.
Ieders belang behartigt, met name de minder bedeelden. En oog heeft voor het mileu!
Iemand die boven partij belang staat
iemand die het politieke spel kent.
goede contacten heeft in den haag.
weet wat er speelt in de samenleving.
bestuurder is, maar ook benaderbaar.
open staat voor andere meningen
Iemand die meer dan nu het geval is ook voor de belangen van de inwoners van de stad Utrecht op komt. Nu wordt vooral gekeken naar de dorpen.
iemand die sociaal betrokken is, een leider, oog voor de samenleving. Kijkt ook naar de toekomst, is visionair. Heeft een hekel aan hielenlikkers,
heeft geen speciale ' vriendjes' die van hem mogen profiteren.
Staat boven de partijen, heeft inzicht in de financien en heeft als doel: het beste voor de burgers en de provincie Utrecht.
Iemand rond de 30/40 jaar die genoeg ervaring in het leven heeft opgedaan en die genoeg ideeën heeft over de toekomst
Iemand uit het bedrijfsleven (dus geen overheid, semi-overheid, lobbyclub) met zakelijk inzicht, een inspirerend leider
Iig een nederlander is
Ik zo min mogelijk zie.
In staat is om te verbinden, die oprecht is, goed kan luisteren en die je om een boodschap kunt sturen
In staat is onze versnipperde provincie te laten floreren door als een sateh-pen door de verschillende belangen van de verschillende organisaties,
instellingen en bedrijven, heen te gaan. En op zoek te gaan naar wat ons bindt en daarmee Utrecht smoel geeft. Iets wat op dit moment ontbreekt.
Tot op heden komen we door onze centrale ligging er nog goed vanaf en wordt de urgentie niet ervaren. Echter, als wij deze zelfde houding in
Noordoost-Nederland zouden hanteren, waren wij er niet zo goed van afgekomen. Kortom, graag iemand die in staat is om een Utrechte variant op
Brainport Eindhoven te bewerkstelligen.
Informele , weten wat er speelt in zijn omgeving. Niet te veel regels.
Inwoners bij elkaar brengt. Die het unieke karakter van provincie Utrecht naar buiten uitdraagt.
Jeanine Hennis_Plasschaart
Jeroen Dijsselbloem
Jeroen van Rosmalen heet en Economisch onderlegt is door een van onze provincies mooie universiteiten. Ik zie een republiekijn en een communist
in hard en in nieren met een speels doch uitdagend kapsel. :p
jong en ambitieus is, maar beschikt over een solide bestuurlijke antenne.
Jong en oud, rijk en arm, en met welke achtergrond dan ook met elkaar verbindt. Een vooruitstrevende bruggenbouwer. Niet bang om jonge mensen
vertrouwen te geven en de ervaring en wijsheid van ouderen hoog in het vaandel heeft. Menselijk, maar vooral betrouwbaar.
Jong is
Jong vrouw en slim is
Jong, innovatief, leergierig, dwars, goede spreker.
Kan iemand mij vertellen wat een commissaris nu exact doet. Niemand die het weet.
Kan lobbyen bij het rijk en de mening van steden en dorpen kent door participatie
Kan verbinden en duurzaam is.
Karin Nagelmaker-Peters heet
Kies mij xx
laat zien dat politiek echt het verschil kan maken voor mensen die het moeilijk hebben en niet een 'partijkartel' is.
Laetitia Griffith
Guusje ter Horst
Winnie Sorgdrager
Andree van ES
Kortom geen kleurloze, anonieme bureaucraat maar een mens met een gezicht en opvattingen!
Leidt zonder een baas te zijn
Luistert naar de bewoners in de provincie komt zo mogelijk op voor hun wensen
Luistert, verbindt, vernieuwt en in beweging brengt. Die ook een visie heeft op een duurzame ontwikkeling van onze regio en belangen tegen elkaar
afweegt. Die jong en enthousiast is en daarmee weer jongeren in contact brengt met het bestuur.
Man
Man van middelbare leeftijd
Meedenkt
Mens is onder de mensen die zijn of haar vak verstaat en vanuit kennis en medemenselijkheid beslissingen neemt.
Menselijk is.
Menselijk is.
Menselijk waarden en milieu voor economische belangen laat gaan en integer is
Mensen verder helpt en zijn nel durft uit te steken.
Mensen wil helpen
Mensen wil helpen en niet alleen aan geld denkt
Met de mensen mee leeft. En een vrouw.
Met een hele hoop nieuwe ideeën komt. Ervoor zorgt dat de provincie groener wordt en meer nadruk op fietsprovincie.
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met een jonge en frisse blik naar de maatschappij kijkt.
Met een open, onbevooroordeelde blik naar burgemeesterskandidaten kijkt.
Met migratie achtergrond
Midden in de maatschappij staat, hij/zij weet wat er in de provincie speelt (problemen maar ook positieve dingen), en is niet bang om te zeggen wat
hij vindt.
Midden tussen de mensen staat en zich ook laat zien als het niet op tv komt.
Milieu centraal stelt en groene energie bevordert
Modern is, een echte volksvertegenwoordiger, onder de mensen en bij en met de mensen. Hij is niet gezet, oogt gezond en getraind, is geen
receptieganger, maar zoekt de Utrechter op. Dat kan een 90 jarige zijn, maar ook een brandweerman die iets bijzonders (heeft) beleefd. Hij beleeft
de meeste voldoening aan zijn ambt als hij zichtbaar is onder 'zijn' Utrechters en niet een onzichtbare dinerganger en vergadertijger is!
Een beetje de Oostenrijkse 'Landes Hauptmann'!
Moet vooral op de centen letten. Onnodige uitgaven tegengaan. Spaarzaam zijn. Zich slechts richten op de taken van de provincie en "leuke"
plannetjes van ambtenaren en statenleden uit hun hoofd praten. Spaarzaam is het belangrijkste.
mogelijkheden creëert waar die er voorheen niet waren en bereid is dingen anders te doen dan voorheen.
Net zo functioneert als burgemeester van Zanen
Nette man
Niet aan het einde van zijn/haar loopbaan zit maar de ambitie heeft om meer van de functie te maken dan een louter ceremoniële.
Niet bang is voor verandering, geen status quo
Niet daar zit vanwege zijn old boys netwerken, maar vanuit een zichbare betrokkenheid met de provincie
Niet enkel op de centjes gericht
Niet iemand die aan eigen amibities denkt want deze persoon heeft al een hoop bereikt. Het moet iemand zijn met hart vooe de provincie.
niet onzichtbaar en onhoorbaar is; maar zichzelf laat zien en horen aan de bevolking, zoals een burgemeester.
goed voorbeeld: de burgemeester van Woerden Molkenboer: duidelijk betrokken en zichtbaar.
Niet per se een man is. Op de bijgevoegde afbeeldingen zag ik enkel mannen.
Niet uit de ouwe jongens krentenbrood wereld komt. Want dan krijgen we wat we altijd al hadden; saaie ambtenarij ten top, een binnenzitter die we
niet kennen.
Durf te kiezen en haal een degelijke bestuurder uit het bedrijfsleven, zoals een Fijke Sijbesma van DSM. Geen kapsones en een dijk van een
ervaring op bestuursniveau.
Niet uit het old boys network komt!
Niet zo gereserveerd is als Van Beek, maarventhousiasme uitstraalt en stimuleert..
Niet zozeer uit de politiek komt maar met beide benen in de samenleving staat
Nieuwe uitdagingen aangaat
onze provinciale staten op innovatieve wijze beschouwd en ons prikkelt na te denken over hoe de toekomst van ons gremium er uit ziet. Daarnaast
weet het orde op zaken te stellen in de organisatie zelf, is sensitief voor politieke verschillen en overeenkomsten en is een verbinder. Idealiter is het
een talentvolle vrouw met opgedane ervaring in het maatschappelijk middenveld die niet omwille van 'gebrek aan bestuurservaring' makkelijk wordt
afgescheept en het aflegt tegen een grijze muis. Niks ten nadele van de huidige commissaris uiteraard.
Onzichtbaar persoon die als er iets is naar voren treedt. Je hoort er niks van.
Oog heeft voor andere en nieuwe initiatieven uit gemeenschap en bedrijfsleven die goed doordacht zijn, maar belemmerd worden door procedures
en vasthouden aan te letterlijke interpretatie van regelgeving.
Oog heeft voor de diverse landschappen die Utrecht rijk is
Oog heeft voor duurzaamheid en algemeen belang
oog heeft voor natuur en landschap
Ook naar dancefeesten gaat
OP een constructieve, inspirerende wijze leiding kan geven aan de verdere ontwikkeling van de Utrecht Region en daarbij veel oog heeft voor de
samenwerking tussen de stad Utrecht, de U10 gemeenten en de provincie en ook een stimulerende rol speelt in de verdere ontwikkeling van het
ECO systeem EBU.
Op een moderne manier aan de Utrechtse bevolking laat zien wat de rol van de provincie is, die een verbinden is tussen de lokale overheden en de
provincie en die boven de partijen staat als voorzitter van PS en college van GS
Op Mathijs lijkt
Open en sociaal is. Toegankelijk richting de inwoners en de medewerkers van de provincie.
Open en transparant is, ook als het lastig wordt
Open transparant en vrouw mag zijn
Oprecht betrokken is eigen ego niet voorop stelt en gaat voor het grotere geheel!
Over de horizon van één collegeperiode heen kijkt, en boven korte termijn politiek uit duurzame ontwikkeling van de provincie stimuleert
Overzicht en inzicht, natuurlijk gezag een relevant netwerk heeft.
Parijsdoelen Kent, omarmt en niet very genoeg bond gaan; maak Utrecht schooner, creatief en energiepositief
Partijen bij elkaar kan brengen
Pas
past bij het behoudende christelijke karakter van onze mooie provincie.
Persoon met uitstraling
Pro-actief op zoek gaat naar vernieuwing zodat Utrecht een koploper en een voorbeeld is.
Rond de 45 jaar oud is, vrouw, veel ambitie heeft en gericht is op de toekomst.
Rust kan brengen in provinciale staten
Serieus trots en betrokkenheid toont. Een die wil verliezen rekening houdend met angst om te vernieuwen. Een die zichtbaar is.
Siem Korver uit Rhenen
Snapt wat de rol van CdK is: bescheiden en duidelijk in zijn taak en rol.
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snapt wat Utrecht nodig heeft, enerzijds ontwikkeling in bijv. Energietransitie en duurzaamheid, anderzijds behouden van al het mooie, die
gedeputeerden als stabiele factor coacht en op wie wenslijst inwoner trots kunnen zijn (boegbeeld, meer zichtbaar in provincie)
Sociaal
Sociaal
Sociaal bewogen is een oog heeft voor het milieu
Sociaal en betrokken is
Sociaal en geïnteresseerd is
StabilEl, verzorgd ,betrokken en niet enkel voor de centjes
Steeds verbinding maakt met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
Heel goed begrijpt dat de provincie alleen meerwaarde heeft als zij concrete resultaten kan neerzetten die voor inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties zichtbaar en voelbaar zijn;
De provincie niet positioneert als ‘de baas van gemeenten’, maar gedeelde belangen in de provincie zoekt en (publieke) organisaties helpt met de
lobby daar waar dit regionale belangen dient.
Stevig de waarden van utrecht bewaakt, economische ontwikkelingen stimuleerd die samen gaan met een mooie schone provincie met
hoogwaardige natuur en een intakt landschap
Stevig staat.
Sympathiek iemabd
Tegenovergestelde is van de huidige commissaris.
Toekomstgericht en innovatief is. Nieuwe technologie stimuleert ook om inwoners bij besluitvorming te betrekken.
Toekomstvisie heeft, soms ook beslissingen neemt die toekomstvast zijn en niet iedereen probeert te pleasen, dus geen halfbakken consessies doet.
Transparant
Transparant
Tussen de mensen niet
boven de mensen
Tussen de mensen staat
Type Ankie broekers/knol
Een ervaren - zou een vrouw niet leuk zijn- slimme, humorvol persoon
Uit de provincie komt en een Utrechts Hart heeft
uit de provincie komt, weet wat er speelt en onderdeel is van de maatschappij.
uitstraalt dat de samenleving divers is
Uitstraalt wat hij is.
Utrecht als provincie promoot in het buitenland (zowel zakelijk als qua toerisme). Momenteel doet Utrecht weinig aan marketing waardoor Utrecht
niet op de radar staat voor talent. Ook bij toeristen is Utrecht onbekend terwijl we een unieke historische geschiedenis hebben (en bijvoorbeeld de
grootste pyramide van west europa).
Zet Utrecht op de kaart en maak het recessieproof.
Nu gaat het talent naar Amsterdam en Rotterdam.
Succes!!
Utrecht de mooiste stad van Nederland wil maken.
Utrecht met verve zichtbaar vertegenwoordigd.
Utrecht nog groener en duurzamer maakt. Sociaal en betrokken is.
Vader (of moeder) figuur die het beste voor heeft met de kinderen en zichzelf niet op de voorgrond plaatst.
Van de PVV is en niet weer uit het vermaledijde partijkartel
Van en voor de mensen is, praten MET ipv praten over mensen, gaat DOEN ipv bedenken hoe we misschien kunnen doen
Van wante weet
Vanuit het bedrijfsleven komt.
Veel ervaring heeft en iets wil doen met de tijd die hij heeft in het provinciehuis
veel kennis en ervaring heeft in misdaadbestrijding en rampenhulp, stemt links (SP), streeft naar kostenbesparing via ICT, streeft naar efficiency en
innovatie, communiceert efficient met burgers via een eigen internetforum, heeft verstand van ICT, geeft een deel van zijn salaris aan goede doelen.
Veel op milieugebied voor elkaar gaat krijgen.
Verbind en in staat is om de provinciale bestuurders toekomstgericht te maken. Dus niet alleen voorzitter van de politieke arenea maar ook als
voorzitter van het assemble dat vernieuwing brengt.
Verbindend is op bestuurlijk niveau (verbinden van steden en dorpen in de provincie, maar ook breder tussen provincies), wervend is voor de
provincie, weet hoe de hazen lopen in bestuurlijk Nederland, maar wel een frisse blik heeft (geen ouwe-jongens-krentebrood-uitstraling).
verbindend is, die de verschillende gemeenten samen kan laten optrekken, maar ook binnen de maatschappij de verschillende groepen kan
verbinden.
verbindend werkt en daadkrachtig de leiding neemt.
verbindingen kan leggen tussen alle verschillende partijen en wat 'minder bestuurlijk' is dan de huidige
Verbindt
Verbindt en toegankelijk is.
verbindt, motiveert en stimuleert.
Verbindt, vernieuwt en de rust bewaart.
Verbindt.
Vernieuwend, jong en ambitieus is
vernieuwend, praktijk gericht, ambitieus en nauw betrokken bij de samenleving is.
Vernieuwer, verbinder, bruggenbouwer, goed luisteraar, open, toegangkelijk.
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Vernieuwt en (commerciele) ervaring vanuit het bedrijfsleven inbrengt en de Provincie een stap verder brengt.
Vertrouwen uitstraalt en luistert. Met gezag en humor.
Visie heeft en oog voor de mens.
Voor de verbinding gaat
Voor een degelijk en integer bestuur staat en niet uit t ‘Old boy’s network’ komt.
Vooral een jongere persoon met ondernemingszin
Vooral serieus kijkt naar het openbaar vervoer: of iedereen het vervoer krijgt waar hij of zij belang bij heeft.
Vooral sociaal betrokken en niet te arrogant aanwezig
Vooral verbindend is, niet met alle grillen meegaat en naar de toekomst kijkt. Geen blabla figuur en zo nodig zijn/haar stempel moet drukken. Iemand
die Utrecht Utrecht laat zijn.
Vriendelijk, betrokken, buitentredend, politiek in het midden. Tegen de EU en in voor een praatje. Geen geldwolven
Vrij jong is en behoorlijk snapt hoe het spel van politieke belangen wordt gespeeld. Iemand die laat zien dat de jongere generatie gehoord wordt en
dat
Klimaat hoog op de Agenda hoort
Vrouw daadkracht
Warm en betrokken recht door zee
Vrouw en jong
Vrouw en van kleur is
Vrouw is
Vrouw is met ervaring en open houding
Vrouw is, bijdraagt aan betaalbaar wonen, goede samenwerking realiseert tussen gemeenten voor gezondheidszorg en voor implementatie
participatiewet.
Vrouw is.
vrouw is. De baan niet ziet als een erebaantje na een carrière, maar als een uitdaging om de provincie op de kaart te zetten én de bewoners van de
provincie daarin mee te nemen.
Vrouw, begin 40, focus op duurzaamheid en mensen
vrouwelijk rolmodel is voor de Utrechtse provinciale politiek. Een vernieuwer en verbinder die inspireert en resultaatgericht te werk gaat.
vrouwelijk, jong en vernieuwend. niet de zoveelste beroepsbestuurder
Waarvan ik de naam weet, Utrecht op de (wereldkaart) zet, zich inzet voor een groene toekomst en het welzijn van jongeren, iemand die zich los
durft te rukken uit het keurslijf en met visie mensen meeneemt richting een mooie toekomst.
Waarvan ik zie wat hij doet
Warm en betrokken is . Inspireert en aanstuurt . Met accenten op duurzaamheid , onderwijs en een sociale samenleving
Wat een onzin dit.
wat jonger is, vlot, doortastend, met bestuurlijke ervaring met lef, vernieuwend en toegankelijk is (ook voor de burger).
Weet hoe het politieke spel gespeeld wordt. Iemand die verbindt, maar ook boven de partijen staat. Iemand met ruime ervaring en weet wat hij/zij op
de lange termijn als commissaris met de provincie wil bereiken.
Werk goed kan doen
Wijsheid, rust en overzicht uitstraalt. De stabiele factor in een gekke maatschappij.
Wouter bos
Zakelijk intelligent is
Zeer betrokken is bij de vraagstukken die in de provincie spelen en leiding kan geven aan het brdenken van passende oplossingen. Hij
vertegenwoordigt onze provincie op een positieve inspirerende manier.
Zich betrokken voeld met de provincie.
Zich betrokken voelt.
zich inzet voor de provincie.
Zich laat zien. Iemand die verstand van zaken heeft
Zich normaal gedraagt en niet arrogant en hautain. De huidige commissaris is redelijk menselijk en begeeft zich tussen de mensen tijdens de lunch
en houdt wel van een kroketje. Dit in tegenstelling tot zijn voorganger.
Zijn/haar taken serieus neemt, een boegbeeld is waar mensen achter durven te staan en zich niet gedraagt als een koning, maar als een persoon
die tussen de bevolking staat.
Zorgt dat de provincie het voorbeeld wordt voor Nederland. Iemand die de bewoners in staat stelt om meer en meer met elkaar laat samenwerken
(vanuit stad en dorp). Hiermee laat zien dat er resultaten bereikt worden waar de hele provincie van kan profiteren. Die zorgt dat er actiegericht
gewerkt wordt.
Zowel goed luistert als daadkrachtig is en het belang van provincie voor ogen heeft heeft maar ook het zakelijke belang.
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