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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse Marktonderzoek
Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt aangetoond dat op verantwoorde
wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens is Moventem aangesloten bij de Europese
Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en
Sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het
voorkomen dat informatie fout en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.

2

West Betuwe
Spreekt

Inhoudsopgave

Management samenvatting

Pagina 4

1 Inleiding
1.1 Onderzoeksopzet

Pagina 7
Pagina 8

2 Resultaten
Intro
2.1 Besparing Bestuur en Ondersteuning
2.2 Besparing Veiligheid
2.3 Besparing Verkeer, Vervoer, Waterstaat
2.4 Besparing Economie
2.5 Besparing Onderwijs
2.6 Besparing Sport, Cultuur en Recreatie
2.7 Besparing Sociaal domein en volksgezondheid
2.8 Besparing Duurzaamheid en Milieu
2.9 Besparing Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Stedelijke Vernieuwing
2.10 Besparing Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
2.11 (Niet) besparen/ inkomsten vergroten
2.12 Inwoners (niet) betrekken

Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 15
Pagina 16
Pagina 17
Pagina 19
Pagina 20

Bijlagen
Bijlage I – Achtergrondvariabelen
Bijlage II – Onderzoeksverantwoording

Pagina 28
Pagina 29
Pagina 30

Pagina 21
Pagina 22
Pagina 25

3

Management
samenvatting

Management samenvatting

West Betuwe
Spreekt

Besparing Bestuur en Ondersteuning
•
Op het werkgebied ‘Bestuur en ondersteuning’ vindt nagenoeg driekwart (74%) dat er besparing gezocht kan worden op overhead (zoals
gebouwen, ICT en personeel) en 70% op bestuur. Op burgerzaken vindt de helft van de respondenten (50%) dat er niet bespaard moet
worden.
Besparing Veiligheid
•
Op veiligheid vindt de meerderheid van de respondenten dat er niet bespaard moet worden. 84% vindt dat op openbare orde en veiligheid
niet bespaard moet worden en 82% vindt dat op crisisbeheersing en brandweer niet bespaard moet worden.
Besparing Verkeer, Vervoer, Waterstaat
•
Op het werkgebied verkeer, vervoer en waterstaat vindt de meerderheid (70%) dat er besparing gezocht kan worden op recreatieve havens
en vindt de meerderheid dat er geen besparing gezocht moet worden op verkeer, wegen en water (66%) en openbaar vervoer (59%).
Besparing Economie
•
43% van de respondenten vindt dat er bespaard kan worden op economische promotie en gebiedsmarketing. 42% vindt dat er niet bespaard
kan worden op economische ontwikkeling en 41% vindt dat er niet bespaard kan worden op fysieke bedrijfsinfrastructuur.
Besparing Onderwijs
•
De ruime meerderheid van de respondenten vindt dat er geen besparing op onderwijs gezocht moet worden. Volgens 80% moet er niet
bespaard worden op openbaar basisonderwijs, 64% vindt dat op onderwijsbeleid en leerlingenzaken niet bespaard moet worden en 57% op
onderwijshuisvesting.
Besparing Sport, Cultuur en Recreatie
•
Ruim de helft van de respondenten (55%) vindt dat er besparing gezocht kan worden op cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie en nagenoeg de helft (48%) vindt dat er besparing gezocht kan worden op musea. Op sportaccommodaties (51%) en
openbaar groen en (openlucht) recreatie (66%) vindt de meerderheid dat er geen besparing gezocht kan worden.
Besparing Sociaal domein en volksgezondheid
•
Op sociaal domein en volksgezondheid vinden respondenten over het algemeen dat er geen besparing gezocht moet worden. Met name op
maatwerkvoorzieningen (WMO), geëscaleerde zorg 18+ en 18- vinden respondenten dat geen besparing gezocht moet worden (63%; 63%;
74%).
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Besparing Duurzaamheid en Milieu
•
In verhouding vinden respondenten dat op afval en begraafplaatsen wel besparing gezocht kan worden (47%; 42%) en op milieubeheer en
riolering niet (47%; 66%).
Besparing Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
•
Ruim de helft van de respondenten (52%) vindt dat de gemeente besparing kan zoeken op grondexploitatie en 45% vindt dat er op ruimtelijke
ordening bespaard kan worden. Op wonen en bouw zou 39% besparen en 24% niet.
Besparing Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
•
Op vrijwel alle gebieden binnen financiering en algemene dekkingsmiddelen vinden respondenten dat besparing gezocht kan worden.
Driekwart zou dit doen op beheer overige gebouwen en gronden, 59% op treasury en 58% op algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds. Op OZB woningen zou nagenoeg de helft (47%) geen besparing zoeken.
(Niet) besparen/ inkomsten vergroten
•
Respondenten vinden dat de gemeente met name op het werkgebied ‘bestuur en ondersteuning’ naar besparingen of meer inkomsten
moeten zoeken (77%), gevolgd door ‘sport, cultuur en recreatie’ (47%) en ‘sociaal domein en volksgezondheid’ (45%). Slechts 5% vindt dat
er op ‘veiligheid’ bespaard kan worden.
•

Respondenten vinden dat de gemeente met name op het werkgebied ‘onderwijs’ niet naar besparingen of meer inkomsten moeten zoeken
(59%), gevolgd door ‘veiligheid’ (54%) en ‘duurzaamheid en milieu’ (30%). Slechts 3% vindt dat er op ‘bestuur en ondersteuning’ niet
bespaard kan worden.

Inwoners (niet) betrekken
•
46% van de respondenten vindt dat inwoners betrokken moeten worden bij de uitwerking van ideeën op het gebied van sport, cultuur en
recreatie. Op het gebied van verkeer, vervoer en waterstaat zou 42% inwoners betrekken en voor sociaal domein en volksgezondheid is dit
40%. 15% zou inwoners bij alle werkgebieden betrekken.
•

De drie werkgebieden waarvan respondenten vinden dat inwoners niet betrokken moeten worden, omdat er puur een taak voor de gemeente
ligt, zijn bestuur en ondersteuning (34%), economie (32%) en veiligheid (23%). 6% vindt dat inwoners bij geen enkel werkgebied betrokken
moeten worden.

•

85% vindt dat de gemeente de samenleving in de toekomst ook moet betrekken bij financiële vraagstukken. De meerderheid hiervan vindt
dat dit zowel in goede als slechte tijden moet. 11% vindt dat het puur een taak van de gemeente is.
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In opdracht van gemeente West Betuwe heeft Moventem een onderzoek over bezuinigingen uitgevoerd onder de 479 leden van West
Betuwe Spreekt. Daarnaast is er een open link via de sociale media van de gemeente gedeeld.
De inwoners van de gemeente hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen dinsdag 18 augustus 2020 en zondag 20
september 2020. Er is 2 keer een reminder verstuurd, aan iedereen waarvan nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.
In totaal hebben 387 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld, waarvan 13 offline en 36 via de open link. De respons-rate van het panel
is 71%.
Met het aantal respondenten (387) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 4,96% uitspraken worden gedaan over
de populatie.
De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen.
Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het
aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel
respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen
konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.
In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze
rapportage te vinden.
In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze
bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.
Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage
Bezuinigingen’.
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Gemeente West Betuwe heeft een begroting van ruim 133 miljoen
euro. De gemeente kan voor een groot deel niet zelf bepalen waar ze
het geld aan uitgeeft. Op ongeveer twee derde (65%) van de uitgaven
heeft de gemeente zelf weinig invloed. Er zijn bijvoorbeeld wettelijk
verplichte taken (zoals bepaalde zorgkosten en uitkeringen).
In het taartdiagram ziet u aan welke onderwerpen de gemeente op dit
moment het geld (waar ze zelf invloed op heeft) uitgeeft.

Er zijn verschillende manieren om de gemeente ook in de toekomst
financieel gezond te houden. Bijvoorbeeld door te bezuinigen (minder
uitgeven), dingen anders te doen of helemaal niet meer te doen. Ook
kunnen de inkomsten mogelijk worden verhoogd. Uiteraard kijken we
ook naar de gemeentelijke organisatie die de taken moet uitvoeren.
Hoe kunnen we slimmer en goedkoper werken?
In de volgende vragen laten we de werkgebieden van de gemeente
zien waar de gemeente invloed op heeft. Waar vindt u dat de
gemeente besparingen moet zoeken en waar juist niet?
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2.1 Besparing Bestuur en Ondersteuning
Stel er moet worden bespaard. Waar moet de gemeente besparingen zoeken?
Bestuur en ondersteuning (n=387)

Overhead
Bijvoorbeeld gebouwen, ICT en personeel en organisatie
Bestuur
Bijvoorbeeld raad, college van burgemeester en wethouders
Burgerzaken
Bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen, klantcontactcentrum,
verkiezingen, telefonische en digitale dienstverlening

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

74%

14%

10%

2%

70%

19%

7%

4%

26%

22%

50%

2%

Op het werkgebied ‘Bestuur en ondersteuning’ vindt nagenoeg driekwart (74%) dat er besparing
gezocht kan worden op overhead (zoals gebouwen, ICT en personeel) en 70% op bestuur. Op
burgerzaken vindt de helft van de respondenten (50%) dat er niet bespaard moet worden.
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2.2 Besparing Veiligheid

Veiligheid (n=387)

Openbare orde en veiligheid
O.a. toezicht en handhaving, veilige woon- en leefomgeving,
leges drank & horeca, voorkomen van criminaliteit
Crisisbeheersing en Brandweer
Alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met
het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

6%

9%

84%

1%

6%

11%

82%

1%

Op veiligheid vindt de meerderheid van de respondenten dat er niet bespaard moet
worden. 84% vindt dat op openbare orde en veiligheid niet bespaard moet worden
en 82% vindt dat op crisisbeheersing en brandweer niet bespaard moet worden.
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2.3 Besparing Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat (n=387)

Recreatieve havens
O.a. havens voor de recreatieve scheepvaart, waaronder
jachthavens, passantenhavens, brug- en sluisgelden en
haven- en liggelden
Parkeren
O.a. parkeervergunning, inrichting en onderhoud
parkeervoorzieningen, parkeermeters, fietsenstalling,
gehandicapten parkeervoorzieningen
Parkeerbelasting
Belasting om de kosten van de parkeervoorzieningen te
bestrijden en het parkeren te reguleren (bijvoorbeeld uit
opbrengsten boetes en betaald parkeren)
Verkeer, wegen en water
O.a. verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld borden, drempels),
onderhoud van verharde openbare ruimte, verlichting wegen,
straatreiniging, doorgaande waterwegen (bijvoorbeeld
gladheidsbestrijding)
Openbaar vervoer
O.a. bus, tram en metro, taxivervoer, veerdiensten,
voorzieningen en informatievoorziening, stations

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

70%

14%

13%

3%

41%

27%

30%

2%

39%

24%

33%

4%

21%

11%

66%

1%

21%

18%

59%

2%

Op het werkgebied verkeer, vervoer en waterstaat vindt de meerderheid (70%) dat er besparing
gezocht kan worden op recreatieve havens en vindt de meerderheid dat er geen besparing gezocht
moet worden op verkeer, wegen en water (66%) en openbaar vervoer (59%).
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2.4 Economie

Economie (n=387)

Economische promotie en gebiedsmarketing
Activiteiten gericht op het op de kaart zetten van de gemeente,
o.a. het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en werkers en
het promoten van toerisme
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bijvoorbeeld ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en
(her-)ontwikkeling van bedrijfspanden, herstructurering en
verduurzaming bedrijfslocaties en investering in
winkelgebieden
Economische ontwikkeling
Algemeen beleid ter versterking van de economische
bedrijvigheid, bijvoorbeeld stimulering van (samenwerkings-)
projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven. Algemeen
beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid,
bijvoorbeeld stimulering van (samenwerkings-)projecten van
onderzoeksinstellingen en bedrijven
Bedrijfsloket en- regelingen
De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en
dienstverlening van de gemeente, zoals een bedrijvenloket,
aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, financiële
steunregelingen, stimuleren van en onderwijs aan startende
ondernemers

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

43%

25%

30%

3%

37%

20%

41%

3%

33%

23%

42%

2%

32%

29%

35%

3%

43% van de respondenten vindt dat er bespaard kan worden op economische promotie en
gebiedsmarketing. 42% vindt dat er niet bespaard kan worden op economische ontwikkeling
en 41% vindt dat er niet bespaard kan worden op fysieke bedrijfsinfrastructuur.
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2.5 Onderwijs

Onderwijs

Onderwijshuisvesting
O.a. nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande
schoolgebouwen, vandalismebestrijding
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
O.a. ondersteuning leerkrachten en directie, uitgaven voor
bijzonder onderwijs, peuterspeelzalen, volwasseneneducatie,
leerlingenvervoer
Openbaar basisonderwijs
O.a. primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs
(inclusief schoolzwemmen), huur van bijvoorbeeld
gymnastieklokaal, passend onderwijs

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

21%

20%

57%

2%

20%

15%

64%

1%

10%

9%

80%

0%

De ruime meerderheid van de respondenten vindt dat er geen besparing op onderwijs gezocht moet
worden. Volgens 80% moet er niet bespaard worden op openbaar basisonderwijs, 64% vindt dat op
onderwijsbeleid en leerlingenzaken niet bespaard moet worden en 57% op onderwijshuisvesting.
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2.6 Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
O.a. subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel, accommodaties
voor beeldende kunst, kunstwerken in de openbare ruimte
Musea
Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk
onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur
Sportbeleid en activering
O.a. stimuleren van (amateur en professionele) sport, ondersteunen van
organisaties die zich met sport bezig houden, stimuleren recreatieve
sportbeoefening
Media
O.a. bibliotheken, lokale pers, lokale omroep, lokale informatievoorziening
Cultureel erfgoed
O.a. het voor publiek toegankelijk en zichtbaar maken van
cultuurhistorische waarden en subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en
handhaven van cultureel erfgoed
Sportaccommodaties
O.a. sporthallen, zwembaden, velden, terreinen en opstallen, trapveldjes
in de wijk
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige
natuurgebieden, aanleg en onderhoud van openbaar groen, openbaar
water en recreatieve voorzieningen

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

55%

23%

22%

0%

48%

26%

26%

1%

38%

23%

38%

0%

33%

25%

41%

1%

28%

29%

42%

1%

26%

22%

51%

1%

12%

21%

66%

1%

Ruim de helft van de respondenten (55%) vindt dat er besparing gezocht kan worden op cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie en nagenoeg de helft (48%) vindt dat er besparing gezocht kan worden op musea. Op sportaccommodaties
(51%) en openbaar groen en (openlucht) recreatie (66%) vindt de meerderheid dat er geen besparing gezocht kan worden.
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2.7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Sociaal domein en volksgezondheid (n=387)

Inkomensregelingen
Alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen
Arbeidsparticipatie
Alle op arbeid gerichte participatie- en reintegratievoorzieningen, zoals onkostenvergoedingen,
doventolk, brailleregels, inburgering cursus Nederlands
Wijkteams
Geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning,
o.a. door voorlichting, advisering, cliëntondersteuning,
vroegsignalering
Begeleide participatie
Bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht
is op doorstromen naar arbeid, zoals dagbesteding
Samenkracht en burgerparticipatie
O.a. ondersteunen van op participatiegerichte
burgerinitiatieven, ondersteuning mantelzorgers en
vrijwilligers, buurt- en clubhuizen, kinderopvang, noodopvang
vluchtelingen
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Materiële voorzieningen, zoals woningaanpassingen en een
gehandicaptenparkeerkaart, om zelfstandig te kunnen
functioneren voor mensen met fysieke beperkingen

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

38%

28%

32%

3%

28%

25%

44%

3%

25%

30%

43%

3%

24%

33%

41%

3%

21%

24%

55%

1%

17%

19%

63%

1%
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2.7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Maatwerkdienstverlening 18+
Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking
(fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning
nodig hebben in de vorm van beschikbare uren, zoals
individueel vervoer of huishoudelijke verzorging
Volksgezondheid
Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de
bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, jeugd en
ouderen
Maatwerkdienstverlening 18Vormen van jeugdhulp, zoals jeugd- en opvoedhulp, vervoer
(18-) en begeleiding
Geëscaleerde zorg 18+
Alle opvang- en beschermd-wonen voorzieningen, zoals
vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld, beschermd wonen
voor personen met psychische of psychosociale problemen
Geëscaleerde zorg 18Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de
veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, zoals aanpak
kindermishandeling en opvang (18-)

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

20%

27%

51%

2%

18%

24%

56%

1%

17%

24%

57%

2%

15%

20%

63%

2%

9%

16%

74%

2%

Op sociaal domein en volksgezondheid vinden respondenten over het algemeen dat er geen
besparing gezocht moet worden. Met name op maatwerkvoorzieningen (WMO), geëscaleerde
zorg 18+ en 18- vinden respondenten dat geen besparing gezocht moet worden (63%; 63%; 74%).

18

West Betuwe
Spreekt

2.8 Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid en milieu (n=387)

Afval
O.a. afvalscheiding en recycling, vuilophaal en afvoer, kosten
handhaving van op de juiste manier aanbieden van afval
Begraafplaatsen
Beheer en onderhoud begraafplaatsen, baten afkoopsommen
grafrechten
Milieubeheer
O.a. bescherming en sanering van de kwaliteit van de bodem,
beheersing geluidhinder, ongediertebestrijding (bijvoorbeeld
eikenprocessierups)
Riolering
O.a. opvang en verwerking van afval- en hemelwater,
voorkomen van grondwaterproblemen, rioolwaterzuivering

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

47%

16%

36%

1%

42%

25%

30%

3%

25%

27%

47%

1%

13%

20%

66%

1%

In verhouding vinden respondenten dat op afval en begraafplaatsen wel besparing
gezocht kan worden (47%; 42%) en op milieubeheer en riolering niet (47%; 66%).
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2.9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Stedelijke Vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (n=387)

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
O.a. grond bouw- en woonrijp maken, verkoop van bouwrijpe
gronden, onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
Ruimtelijke ordening
O.a. voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen,
breedband en glasvezel aanleg
Wonen en bouwen
O.a. leges omgevingsvergunning, bouwtoezicht, woningbouw
en woningverbetering, renovatie, woonvergunning, stedelijke
vernieuwing

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

52%

20%

25%

3%

45%

25%

28%

3%

39%

24%

34%

4%

Ruim de helft van de respondenten (52%) vindt dat de gemeente besparing kan
zoeken op grondexploitatie en 45% vindt dat er op ruimtelijke ordening
bespaard kan worden. Op wonen en bouw zou 39% besparen en 24% niet.
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2.10 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

Financiering en algemene dekkingsmiddelen (n=387)

Beheer overige gebouwen en gronden
Beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en
landerijen die de gemeente in bezit heeft en niet zelf gebruikt
Treasury
O.a. financiering, beleggingen, dividenden, schenkingen en
erfrechten
Algemene uitkering en overige uitkeringen
Gemeentefonds
O.a. algemene uitkeringen, integratie-uitkeringen,
decentralisatie-uitkeringen
Overige baten en lasten
O.a. taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, niet
voorziene uitgaven
Belastingen Overig
O.a. honden- en reclamebelasting
Vennootschapsbelasting
OZB niet-woningen
O.a. belasting op eigendom en gebruik niet-woningen, heffing
en invordering, waardering onroerende zaken (niet-woningen)
OZB woningen
O.a. belasting op eigendom woningen, heffing en invordering,
waardering onroerende zaken

Wel besparing
zoeken

Neutraal

Geen besparing
zoeken

Weet ik niet

75%

15%

8%

2%

59%

21%

11%

9%

58%

21%

13%

8%

57%

26%

9%

8%

52%

18%

28%

3%

45%

26%

17%

12%

44%

27%

25%

5%

28%

23%

47%

3%

Op vrijwel alle gebieden binnen financiering en algemene dekkingsmiddelen vinden respondenten dat besparing gezocht
kan worden. Driekwart zou dit doen op beheer overige gebouwen en gronden, 59% op treasury en 58% op algemene
uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. Op OZB woningen zou nagenoeg de helft (47%) geen besparing zoeken.
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2.11 (Niet) besparen/ inkomsten vergroten

In welke werkgebieden vindt u dat de gemeente wel naar besparingen of meer
inkomsten moet zoeken? (n=387)
Bestuur en ondersteuning (9%)

77%

Sport, cultuur en recreatie (12%)

47%

Sociaal domein en volksgezondheid (46%)

45%

Verkeer, vervoer en waterstaat (19%)

41%

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing (1%)

32%

Duurzaamheid en milieu (3%)

26%

Economie (1%)

24%

Onderwijs (8%)
Veiligheid (1%)
In geen van deze werkgebieden
Weet ik niet

12%
5%
1%
4%

Respondenten vinden dat de gemeente met name op het werkgebied ‘bestuur en ondersteuning’ naar
besparingen of meer inkomsten moeten zoeken (77%), gevolgd door ‘sport, cultuur en recreatie’ (47%) en
‘sociaal domein en volksgezondheid’ (45%). Slechts 5% vindt dat er op ‘veiligheid’ bespaard kan worden.
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2.11 (Niet) besparen/ inkomsten vergroten

In welke werkgebieden vindt u dat de gemeente niet naar besparingen of meer
inkomsten moet zoeken? (n=387)
Onderwijs (8%)

59%

Veiligheid (1%)

54%

Duurzaamheid en milieu (3%)

30%

Sociaal domein en volksgezondheid (46%)

28%

Sport, cultuur en recreatie (12%)

20%

Verkeer, vervoer en waterstaat (19%)

20%

Economie (1%)

15%

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing (1%)

14%

Bestuur en ondersteuning (9%)

3%

In al deze werkgebieden niet

3%

Weet ik niet

4%

Respondenten vinden dat de gemeente met name op het werkgebied ‘onderwijs’ niet naar besparingen
of meer inkomsten moeten zoeken (59%), gevolgd door ‘veiligheid’ (54%) en ‘duurzaamheid en milieu’
(30%). Slechts 3% vindt dat er op ‘bestuur en ondersteuning’ niet bespaard kan worden.
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2.11 (Niet) besparen/ inkomsten vergroten
Hoe zou de gemeente nog op andere manieren kunnen besparen?
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Hoe zou de gemeente haar inkomsten kunnen vergroten?

Betere communicatie met bedrijven
waar de gemeente mee samenwerkt

Hondenbelasting invoeren

Bezuinigen op AVRI

Meer woningen bouwen

Efficiënter en effectiever werken

Parkeergeld verhogen en strenger controleren

Geen nieuw gemeentehuis

Verhoging toeristenbelasting/ investeren in toerisme

Goed analyseren welke uitgaven echt nodig zijn

Verkoop van overbodige gebouwen

Hierboven zijn een aantal manieren van besparingen en inkomsten verhogingen weergegeven
die vaker genoemd zijn door de respondenten. Alle open antwoorden staan in het bijlagenboek.
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2.12 Inwoners (niet) betrekken

Bij welke werkgebieden moeten in uw ogen inwoners worden betrokken bij
de uitwerking van ideeën? (n=387)
Sport, cultuur en recreatie (12%)

46%

Verkeer, vervoer en waterstaat (19%)

42%

Sociaal domein en volksgezondheid (46%)

40%

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing (1%)

39%

Duurzaamheid en milieu (3%)

38%

Veiligheid (1%)

37%

Onderwijs (8%)

29%

Bestuur en ondersteuning (9%)

19%

Economie (1%)

14%

Bij allemaal

15%

Inwoners hoeven niet verder betrokken te worden,
want dit is puur een taak voor de gemeente
Weet ik niet

6%
3%

46% van de respondenten vindt dat inwoners betrokken moeten worden bij de uitwerking van ideeën op het gebied
van sport, cultuur en recreatie. Op het gebied van verkeer, vervoer en waterstaat zou 42% inwoners betrekken en
voor sociaal domein en volksgezondheid is dit 40%. 15% zou inwoners bij alle werkgebieden betrekken.
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2.12 Inwoners (niet) betrekken
Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die in voorgaande vraag niet hebben aangegeven
dat inwoners nergens bij betrokken hoeven te worden, omdat alles puur een taak voor de gemeente is.

Bij welke werkgebieden vindt u dat inwoners niet betrokken moeten worden,
maar ligt er puur een taak voor de gemeente? (n=310)
Bestuur en ondersteuning (9%)

34%

Economie (1%)

32%

Veiligheid (1%)

23%

Onderwijs (8%)

16%

Sociaal domein en volksgezondheid (46%)

16%

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing (1%)

13%

Verkeer, vervoer en waterstaat (19%)

10%

Duurzaamheid en milieu (3%)
Sport, cultuur en recreatie (12%)
Bij allemaal niet
Weet ik niet

9%
5%
6%
22%

De drie werkgebieden waarvan respondenten vinden dat inwoners niet betrokken moeten worden,
omdat er puur een taak voor de gemeente ligt, zijn bestuur en ondersteuning (34%), economie (32%)
en veiligheid (23%). 6% vindt dat inwoners bij geen enkel werkgebied betrokken moeten worden.
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2.12 Inwoners (niet) betrekken

Vindt u dat de gemeente de samenleving in de toekomst ook moet betrekken bij
financiële vraagstukken? (n=387)
Ja, zowel in goede als slechte tijden (bij bezuinigingen,
maar ook als er iets te verdelen is)

81%

Ja, alleen bij bezuinigingen (als het minder/ anders moet)

2%

Ja, alleen bij overschotten (als er iets te verdelen is)

2%

Nee, ik vind dit puur een taak van de gemeente

Weet ik niet

11%

4%

85% vindt dat de gemeente de samenleving in de toekomst ook moet betrekken
bij financiële vraagstukken. De meerderheid hiervan vindt dat dit zowel in goede
als slechte tijden moet. 11% vindt dat het puur een taak van de gemeente is.
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Bijlage I - Achtergrondvariabelen
Woonplaats (n=386)

Geslacht (n=387)
27%

1%

Man

40%

11%
7% 6%

Vrouw

59%

5% 5% 5% 5%

Anders

4%

3% 3% 3% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2% 1%

1% 1% 0% 0% 0% 0%

Leeftijd (n=385)
< 30 jaar

8%

30 - 39 jaar

12%

40 - 49 jaar

15%

50 - 59 jaar

19%

60 - 69 jaar

28%

70 - 79 jaar
> 79 jaar

15%

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar
leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de
mogelijke invloed van de niet geheel representatieve
steekproef weg te nemen. Op deze pagina staan ongewogen
resultaten. De rest van de rapportage bevat gewogen
resultaten. Meer informatie over de weging staat in bijlage 2
weergegeven.

3%

29

Bijlage II - Onderzoeksverantwoording
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de
populatie. In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze
niet door toeval wordt veroorzaakt. Het betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te
gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op
dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in 95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een
foutmarge van bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de
steekproef. Concreet: indien een onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een
bepaald aspect, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge
van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.
Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (387) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 4,96% nauwkeurigheid uitspraken
worden gedaan op een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.
Weging
Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet
geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in
ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met
een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1.
Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten onder de 30 jaar, krijgt een respondent onder de 30 jaar bijvoorbeeld weegfactor 2,16 en
een respondent tussen de 60 en 69 jaar (die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,56. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een
steekproef met een aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’ tot 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 en een
minimale weegfactor van 0,5 gehanteerd.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.
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