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Onderwerp  

Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ 2020 

 

Kennisnemen van 

De uitkomsten van de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ 2020. 

 

Inleiding 

Wat vinden de inwoners van West Betuwe van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente 

hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Antwoorden op 

deze en andere vragen konden inwoners geven in de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. West 

Betuwe deed daar dit jaar voor het eerst aan mee.  

 

Dit is in lijn met haar rechtsvoorgangers Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Deze burgerpeiling 

voor West Betuwe is een zogenaamde 0-meting. In bijgevoegd rapport staan de uitkomsten van het 

onderzoek vermeld. Deze informatienota benoemt de belangrijkste uitkomsten én blikt kort vooruit op 

het vervolg (zie kopje ‘vervolg’). 

 

Algemeen 

In juli heeft de gemeente West Betuwe een steekproef van 2.400 inwoners (van 18 jaar en ouder) 

uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 728 respondenten (30,3%) de 

vragenlijst volledig ingevuld en geretourneerd. Opgemerkt moet worden dat deze enquête plaatsvond 

binnen een korte termijn na de bestuurlijke impasse in de eerste helft van dit jaar. 

 

In hoofdstuk 2 (Algemene tevredenheid) staan de gewogen gemiddelden van een achttal thema’s. 

Deze worden direct vergeleken met referentiegroepen. De belangrijkste conclusie is dat West Betuwe 

dicht tegen de landelijke gemiddelden aan zit. Soms scoort West Betuwe iets eronder (waardering 

woon- en leefomgeving; communicatie en voorlichting), soms iets erboven (prettig wonen in de buurt) 

en soms ruim erboven (digitale dienstverlening; betrekken van en samenwerking met inwoners). Voor 

een post-fusie gemeente zijn dit beoordelingen waar West Betuwe tevreden over mag zijn. 

 

Woon- en leefomgeving 

De leefbaarheid in West Betuwe beoordelen de inwoners als positief (8,1). De zorg van de gemeente 

voor de zorg- en woonomgeving is iets lager (6,4). Het eerste cijfer ligt iets hoger dan het landelijk 

gemiddelde, het tweede juist iets lager. 54% van de respondenten ervaart soms of vaak onveilige 

verkeerssituaties. Dit ligt in lijn met de beoordeling van het onderhoud bestrating (54% scoort hierop 
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positief). Bij de behandeling van het beleidsplan wegen heeft u extra middelen beschikbaar gesteld 

voor het wegenonderhoud. Ditzelfde geldt voor het beheer en onderhoud van het groen. Voor dit 

onderdeel beoordeelt 50% van de respondenten de huidige resultaten als positief. 

 

Relatie inwoner-gemeente 

De wijze waarop de gemeente inwoners en organisatie betrekt en samenwerking zoekt wordt 

bovengemiddeld goed gewaardeerd door respondenten (7,5). Referentiegroepen scoren op dit punt 

een 6,2. Dit is positief. 

 

Een kritische noot is er ook: de inwoners zijn relatief kritisch op de wijze van besturen in de gemeente 

West Betuwe. 20% geeft aan vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. 

Dit is lager dan referentiegroepen (gemiddeld 30%). De kritiek richt zich met name op het luisteren 

naar inwoners én het ook daadwerkelijk opvolgen van geluiden vanuit de samenleving. We adviseren 

de raad om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Overigens is het aannemelijk dat de bestuurlijke 

impasse een van de oorzaken is van deze beeldvorming.  

 

Dienstverlening 

De dienstverlening van de gemeente krijgt een 7,3. Dit is een halve procentpunt hoger dan in 

referentiegroepen. Positief aan dit cijfer is eveneens dat het al dicht ligt bij de in het CUP benoemde 

ambitie om uiterlijk in 2022 een 7,5 voor de gemeentelijke dienstverlening te scoren. De gemeente is 

op de goede weg. De verbeterpunten over de dienstverlening en de gegeven suggesties in het 

onderzoek richten zich op een betere bezorging van het Weekblad West Betuwe en een 

laagdrempeliger contact met inwoners. Overigens kunnen we alleen het laatstgenoemde punt 

rechtstreeks beïnvloeden. Hiermee kan de gemeente haar zichtbaarheid en toegankelijkheid 

bevorderen.  

 

Zorg en Welzijn 

Op dit onderdeel scoort de gemeente West Betuwe in lijn met gemiddelden van referentiegroepen. 

Zowel als het gaat om de algehele gezondheid (7,9) als het welbevinden (8,0) scoort West Betuwe 

goed. Ook de inspanningen voor mensen met een beperking worden met een 6,5 vrijwel gelijk 

gescoord aan het landelijk gemiddelde. Wanneer het gaat om mantelzorgers valt op dat in West 

Betuwe 8% daarvan aangeeft belemmeringen te ervaren in het dagelijks leven. Dit is lager dan 

gemiddeld in referentiegroepen. In het beleidsplan voor het sociaal domein Bouwen aan sociale kracht, 

dat de raad in oktober heeft vastgesteld, is hier ook aandacht voor. 

 

Kernboodschap 

De gemeente West Betuwe heeft voor het eerst meegedaan aan de landelijke burgerpeiling ‘Waar staat 

je gemeente’. De uitkomsten verschillen per thema. Over het algemeen scoort de gemeente goed. Zeker 

gelet op het feit dat het een post-fusie gemeente is. De behaalde cijfers staan dicht bij de cijfers van 

referentiegroepen. Soms iets eronder, soms iets erboven en soms ruim erboven. Het rapport biedt de 

gemeente kansen om haar dienstverlening verder te verbeteren. 
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Consequenties 

- 

 

Financiën 

- 

 

Communicatie 

Het rapport komt op de site van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op de gemeentelijke 

website komt een link naar het rapport. Over de uitkomsten van het rapport is een persbericht naar de 

media gegaan. Een verkorte versie komt in het gemeentenieuws, op de sociale mediakanalen en op 

het intranet. 

 

Vervolg 

De ambtelijke organisatie pakt de verbeterpunten uit het onderzoek op binnen bestaande 

programma’s, projecten en structuren. De burgerpeiling gebruiken we om van te leren en de 

dienstverlening van onze gemeente intern en extern verder te verbeteren. Niet voor een beter 

rapportcijfer, maar voor een tevreden inwoner. 

 

Daar waar van toepassing zullen we u via de P&C-producten informeren over de inspanningen gericht 

op de verbetering van onze dienstverlening. In 2022 doet de gemeente weer mee met de burgerpeiling 

'waar staat je gemeente'. Dan worden de effecten van de verbeteringen op lange termijn zichtbaar. 

 

Bijlage(n) 

1 – Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ 2020 
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