Vanuit de oordeelsvormende vergadering van 16 maart jl. is nog een technische vraag open blijven
staan over het Inwonerspanel. Deze mail voorziet in de beantwoording.
Vraag
Kan er meer achtergrond worden gegeven over het inwonerpanel? Hoe is het tot stand gekomen bij het
project WBFIE, wat is de opbouw van de steekproef en hoe bouwen we de komende periode verder uit,
hoe kan je je aanmelden? Welke groepen zitten erin in?
Antwoord
West Betuwe Spreekt
In eerste instantie ten behoeve van een onderzoek over bezuinigingen is in 2020 een website gemaakt
met de titel West Betuwe Spreekt. Hier kan iedereen die woont, werkt en/of recreëert in de gemeente
West Betuwe en 16 jaar of ouder is, zich aanmelden voor het panel
(https://www.westbetuwespreekt.nl/inschrijven.html). Hier staan ook antwoorden op veel gestelde
vragen (https://www.westbetuwespreekt.nl/faq.html). Verder wordt nog uitleg gegeven over de
werking van het panel (https://www.westbetuwespreekt.nl/uitleg.html).
Onderzoek bezuinigingen
In opdracht van de gemeente heeft onderzoeksbureau Moventem een onderzoek over bezuinigingen
uitgevoerd onder de 479 leden van het inwonerspanel West Betuwe Spreekt. Daarnaast is er een open
link via de sociale media van de gemeente gedeeld. De inwoners hebben de mogelijkheid gehad om de
vragenlijst in te vullen tussen 18 augustus en 20 september 2020. Er is twee keer een reminder
gestuurd aan iedereen waarvan nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.
In totaal hebben 387 respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan 13 offline en 36 via de open link.
De open link is een optie die ook in de toekomst aangeboden kan worden om inwoners, die niet in het
panel willen, toch ook te laten meedoen met een enquête over een onderwerp dat ze belangrijk vinden.
De responsrate 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 respondenten uit dit onderzoek zijn in de bijlage weergegeven naar geslacht, leeftijd en
woonplaats.
Vervolgonderzoeken
Er worden met Moventem afspraken gemaakt over het periodiek uitvoeren van onderzoek via dit
panel. Dit voorjaar starten we met een onderzoek over de branding van de gemeente West Betuwe en
daarna volgt een onderzoek over participatie. De laatste vraag in dat laatste onderzoek is of men wil
meewerken aan een vervolggesprek, waarin een kwalitatieve verdieping kan plaatsvinden en waarin
over het concept beleidsstuk gesproken kan worden.
In de aanloop naar deze onderzoeken wordt via alle (sociale) media een oproep geplaatst om deel te
nemen aan dit panel. Tevens wordt een uitnodigingsbrief gestuurd naar alle inwoners om deel te gaan
nemen aan het panel. De vragenlijsten kunnen op verzoek ook in een papieren versie worden verstrekt.
Dit wordt onder meer aangekondigd op de gemeentepagina’s in de weekbladen. Op deze manier wordt
het panel verder uitgebouwd, zodat we een nog betere spreiding over de gehele gemeente en over de
verschillende leeftijden kunnen bereiken.

