Publieke raadpleging onder de inwoners van Molenlanden
over de gemeentelijke begroting
6 december 2019
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Samenvatting
Bij vraag "1 Waarop zou u bij het opstellen van de begroting de nadruk willen leggen? Geef uw
voorkeur aan door de antwoorden te rangschikken in een top 3" wordt "Woningbouw" het vaakst op
de eerste plaats gezet (25%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,9).
Bij vraag "2 Waarop zou u bij het opstellen van de begroting de niet de nadruk willen leggen? Geef
uw voorkeur aan door de antwoorden te rangschikken in een top 3" wordt "Culturele activiteiten"
het vaakst op de eerste plaats gezet (39%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,4).
Op vraag "3 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen".
Aan de hand van vraag "4 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last hebben?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Verhoging van de onroerendezaakbelasting (54%)
2. Verhoging van de afvalstoffenheffing (16%)
2. Weet niet (10%)
Op vraag 5 “Stel u mag een tip geven aan de gemeente over de begroting, wat voor tip zou u geven?”
antwoordt 49% van de respondenten met een tip

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMolenlanden, waarbij 528 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Begroting
Tegenwoordig kampen diverse gemeenten met financiële tekorten. Ook de gemeente
Molenlanden staat de komende tijd voor een uitdaging om de begroting van de komende
jaren sluitend te krijgen. Hoewel de begroting van 2020 met een positief saldo gesloten
wordt, is het meerjarenperspectief echter niet sluitend. De gemeente moet daarom
bezuinigen. In de gemeentelijke begroting worden de plannen voor de komende jaren
(financieel) op een rijtje gezet. Uitgaande voor uw gemeente:

1 Waarop zou u bij het opstellen van de begroting
de nadruk willen leggen? Geef uw voorkeur aan door de
antwoorden te rangschikken in een top 3
(Vraaginstructie: Nummer 1 is de mogelijkheid die uw meeste voorkeur heeft, nummer
2 is de mogelijkheid die na
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Bij vraag "1 Waarop zou u bij het opstellen van de begroting de nadruk willen leggen? Geef uw
voorkeur aan door de antwoorden te rangschikken in een top 3" wordt "Woningbouw" het vaakst op
de eerste plaats gezet (25%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,9).

Andere post, namelijk:
•
•
•
•

Armoede bestrijding
Er wordt teveel geld uitgegeven aan externe partijen en onderzoeken omdat gemeente zelf
niet capabel genoeg is.
Gezien de verkoop van Eneco deze week, is deze vraag momenteel niet meer relevant.
Groene leefomgeving
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huisvesting
Infra structuur
Kerngericht werken
Klimaat en biodiversiteit
Meer en beter Openbaar vervoer
Meer politie en boa's in de dorpen. Er worden nu tal van regels overtreden zoals, parkeren op
uitwijkplaatsen in de straten, parkeren op de stoepen en veel vuil wat in het openbare
plaatsen wordt gedumpt. Er is veel achterstallig werk waar heel veel geld in gestoken mag
worden. Maar ook de zorg en welzijn verdiend meer aandacht
Meer woningbouw huizen meer m3eruimte om. Mensen te huisvesten dit zijn meer mensen
die in deze regio komen werken.
Milieu
Minder ambtenaren
Openbaar vervoer beter organiseren. Overstapplaatsen op rotonde bij Meerkerk zijn
levensgevaarlijk. Zeker als het donker is.
Openbare ruimte
Openbare ruimte en verkeersveiligheid
Platteland moet geen voorstad worden, groen moet groen blijven
Sluipverkeer
Snelwegen
Verbinding met bewoners
Verbindingsweg naar Alblasserdam
Verkeerssituatie
Verkeersveiligheid
Wegen en bereikbaarheid
Zonnepanelen binnen de wallen van Nieuwpoort
Zorg dat al het beschikbare geld daad werkelijke bij de daarvoor bestemde posten terecht
komt en dat er geen geld wegvloeidt naar de ambtelijke molen.

Toelichting
•
•

•

•

Bezuinigen op diversen uitgave o.a onderzoek naar rond weg Groot Ammers geen extra
subsidie Simav
De voormalige gemeente Molenwaard was zo trots dat er geen gemeentehuis meer nodig was.
Groot was mijn verbazing dat gem. Molenlanden nu plannen heeft om de Spil te Bl.graaf te
gaan voor verbouwen en dat er ook nog een nieuw gemeentehuis moet komen, hetgeen
ettelijke miljoenen gaat kosten. De belastingbetaler betaalt??
Er moet geld genoeg zijn voor kwalitatief goede jeugdzorg, zorg voor de hulp aan en
begeleiding voor ouderen. Sport moet worden gestimuleerd, veiligheid is natuurlijk altijd
belangrijk!! Natuurlijk moet ook het onderwijs en de woningbouw niet worden vergeten.
Misschien wat minder geld naar externe bureau's die met allerlei plannen komen die niet bij
de gemeente of de desbetreffende dorpen passen!!
Er met ook heel goed gekeken worden naar hoe Careijn de consultatieburea's wil gaan
regelen, dit kan echt niet, hier moet geen genoegen mee genomen worden, dit kun je niet van
jonge ouders verlangen!!
Er voor zorgen dat verplichte woningen aan asielzoekers en arbeidsmigranten door het
provinciaal beleid worden gecompenseerd door extra woningen te bouwen voor "eigen"
jongere inwoners en starters. Sommige jongeren kunnen nu al geen woning meer krijgen in
eigen dorpen. De bouwprocedures duren veel te lang, alles is ambtelijk te traag. Sla eens
spijkers met koppen en begroot eens wat ruimer, want altijd moet er achteraf een enorm
bedrag bij. Kunnen ze echt niet rekenen?
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•

•
•

•
•
•
•

•

•
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•

Het financieel steunen van ondernemers zal geen effect sorteren. Ondernemen blijft
ondernemen en zo blijft het gezond. Zorg en veiligheid is een basis(recht). Bouwen voor 'eigen'
inwoners kan rechterlijk niet. Jeugd zal positie 4 zijn. In de gaten houden en hanghokken
creëren maar dan begeleid. Vinger aan de pols.
Het kosten van begraven zijn te hoog in Molenlanden, lijkt nergens op. De begraafplaatsen
zien er wel goed uit. Dus die kosten nooit meer omhoog, liever naar beneden.
Huisvesting is meer dan woningbouw. Als wij onze jeugd weer toekomst willen bieden, moet
Molenlanden weer grip krijgen op de sociale woningbouw met betaalbare huren voor jonge
mensen uit de eigen dorpen. Tablis voert een ronduit slecht beleid als het gaat om "wie krijgt
welk huis". Molenlanden moet weer zelf aan de gang met sociale woningbouw.
Huisvesting van ouderen/mantelzorg toestaan zonder allerlei voorwaarden is van groot belang
om in de toekomst de ouderen in Molenlanden te houden.
Ik zie vanuit mijn werk in de zorg nu al zoveel misgaan...bezuinigingen, mensen die bot
weggezet worden, zelfs vals beschuldigd..alsof mensen met noden er niet meer mogen
zijn...helaas zeker ook vanuit onze eigen gemeente.
In een tijd waarin alles duurder wordt kan de gemeente het goede voorbeeld geven door niet
meer uit te geven dan er binnen komt en niet de belastingen domweg verhogen om de
begroting sluitend te krijgen.
In het algemeen zou ik de gemeente meer stroomlijnen. Ik heb de indruk dat de fusie teveel
vergt. Terug naar de kerntaken en allerlei flauwekul schrappen. Zo kreeg ik een uitnodiging om
een cursus te doen voor autorijden; dit is volgens mij iets dat ieder zelf kan oppakken en niet
hoeft te worden gesubsidieerd (privaat initiafief.
Met woningbouw trek je meer mensen naar je gemeente, daarmee versterk je de mogelijkheid
tot lokaal ondernemerschap. Meer mensen betekent meer belastinginkomsten, scholen blijven
bestaan (meer kinderen), meer particuliere initiatieven voor culturele uitingen enz..
Infrastructuur is erg belangrijk voor de toegankelijkheid van de wijken. Tevens is een goed
fietspaden netwerk belangrijk voor jeugd en ouderen.
Met zorg, welzijn en woningbouw zorg je voor basisvoorzieningen in de gemeente. Daar
profiteren alle leeftijdscategorieën van.
NIET bezuinigen op openbaar groen...…..dat holt al achteruit!
Waarom subsidie geven aan sportclubs. Die moeten zichzelf bedruipen door hun leden meer
contributie te laten betalen.
Zijn de opbrengsten uit de verkoop van het woningbedrijf al verdampt ?
Zorg: actieve rol spelen in de ondersteuning van en toegankelijkheid voor mantelzorgers op
voorzieningen. Voorbeeld: Er is een protocol dementie dat geldt voor Drechtsteden en
Albasserwaard Oost. In het grootste deel van de gemeente wordt dit niet nageleefd waardoor
dementen en familie zorg en ondersteuning waarop ze recht hebben bewust wordt
onthouden. Voorbeeld: RIVAS claimt case-managers te hebben voor dementen. Praktijk: er zijn
in de gemeente Molenlanden geen caemanagers wel in de gemeente Sliedrecht. Verwijzing
door de huisartsen naar GOAC vindt nauwelijks plaats. Alzheimer café's vinden dit geen
gespreksonderwerp en willen niet lastig zijn. Veel dementen zijn daardoor in isolement.
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2 Waarop zou u bij het opstellen van de begroting de
de nadruk niet op willen leggen? Geef uw voorkeur aan door
de antwoorden te rangschikken in een top 3
(Vraaginstructie: Nummer 1 is de mogelijkheid die uw meeste voorkeur heeft, nummer
2 is de mogelijkh
(n=391)
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Bij vraag "2 Waarop zou u bij het opstellen van de begroting de niet de nadruk willen leggen? Geef
uw voorkeur aan door de antwoorden te rangschikken in een top 3" wordt "Culturele activiteiten"
het vaakst op de eerste plaats gezet (39%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,4).

Andere post, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acties als GiGa
Alles is belangrijk dit alles vormt de samenleving.
Eigen uitgaven gemeente
Eigenlijk allemaal belangrijk,moeilijk
Geen voorrang voor huizen voor asielzoekers maar onze kinderen en huiszoekenden voorrang
geven.
Geld uitgeven aan mensen die wel de schouders onder de samenleving zouden kunnen zetten
maar het niet doen en alleen maar profiteren van de gemeenschap
Ik vind alles belangrijk
Mijn voorkeur gaat uit naar alles betreffend zorg en welzijn, en openbare orde, maar de rest is
voor andere belangrijker. Ik heb verder geen voorkeur
Milieu
Personeelsbestand
Promotie refo's
Recreatie
Reserves aanspreken van eneco opbrengst
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•
•

Vloekverbod en terrasopenstelling
X

Toelichting
•
•

•

•
•

•

•
•

Alles in dit rijtje is belangrijk
De overhead draagt steeds meer verantwoordelijkheden over aan gemeenten. Hierdoor is de
gemeente waar je woont belangrijker dan of je Nederlander bent. Of het nu de zorg is die je
krijgt of de belasting die je betaalt. Zoiets als belastingdruk zou in heel Nederland gelijk
moeten zijn. En ook bijvoorbeeld de zorg ddie je krijgt zou ook niet lokaal Mogen verschillern.
Deze taken horen bij de overheid.
Dit is afhankelijk van de keuzes die je maakt bij vraag 7.
Bij 1: kies je begroting zo, dat je de overheidsbelastingen niet hoeft te verhogen,
Bij 2 en 3: Culturele activiteiten en sport zijn beide voor het welzijn erg belangrijk, maar liggen
qua prioriteit eerder bij de privépersoon dan bij de overheid.
Dit is een onduidelijke vraag. ik neem aan dat u bedoelt welke posten moeten worden ontzien
bij bezuinigingen.
Er zijn geweldig veel vrijwilligers in Molenlanden overal bezig. Super is dat. Daar hoeft nu geen
extra aandacht naar toe.
Een bon voor een kop koffie of bloemetje was wel heel leuk.
Maar dan graag wel als 1 x per vereniging of stichting op kunnen geven. Dat scheelt de
ambtenaren veel werk.
Gemeentelijke belastingen is onvermijdelijk en politieke keuze. Openbare orde heeft geen zin
omdat de handhavers erg schaars geworden zijn, en altijd achter de feiten aanlopen, te laat
zijn vanwege geringe aantal handhavers en de afstanden in de gemeente. Personeelsbestand
omdat na de samenvoeging een dubbele bezetting is. .
Ik zou niet de nadruk leggen op jeugd, omdat je dat door middel van sport en onderwijs al
doet. Ik begrijp niet dat jeugd een aparte categorie is.
In ieder geval geen miljoenen steken in toerisme zoals parkeer
gelegenheid voor milieu vervuilende transport middelen. A15 parkeren en dan verder
feederen
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3 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?

(n=453)
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Op vraag "3 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen".

Ander methode, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beide bovenstaande methoden, vooral zorgen dat er geen geld door het putje wegloopt
Beide methodes combineren
Bezuinig op een nieuw gemeentehuis en steek de hand eens in eigen ambtenarenboezem
Bezuinigen op posten die niet bijdragen, zoals subsidies op 'groene' auto's en projecten.
Bezuinigen waar bezuinigd kan worden (slim besparen), kritisch kijken waar het geld heen
gaat.
Combinatie van bovenste 2; overal bijschaven en op sommige posten flink bezuinigen
De economie draait al de nodige jaren prima, waarom bezuinigen?
De menselijke maat, een eerlijk oordeel...geld wordt aan de ene kant bezuinigd aan de andere
kant door de privacy gewoon weggegooid...samenwerking is de oplossing.
Een verschil maken in nodige zaken en luxe zaken
Efficiency in uitvoering ambtelijke molen.
Geen bezuinigingen!
Geld van Eneco goed investeren
Goed kijken hoe bezuinigen soms zoveel mensen op een functie wat niet nodig is
Keuzes maken na raadpleging bewoners
Keuzes op basis van het aantal inwoners die last hebben van bezuinigingen
Kijken naar wat meer invloed/gevolgen heeft op lange termijn.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kijken of de efficentie van het gemeentelijkeappaarat wel optimaal is zijn al de werknemers
wel nodig zit de juiste persoon op de juiste plaats ter bevordering van efficientie en service aan
de burger.
Lidmaatschap van de sport vereniging omhoog ,subsidie naar beneden
Minder ambtenaren in dienst houden
Niet bezuinigen
Niet zo slordig ons geld over de balk gooien zoals al jaren dat gekloot met gemeentehuizen en
nu weer van die dure onderzoeken naar de omleiding ter verlichting van de voorstraat, neem
gewoon is een beslissing, dit gezeur is al bezig zolang ik hier woon "44 jaar"
Onnodige uitgaven stoppen en kijken waar je geld kan verdienen.
Op alle posten kijken waar het efficiënter kan, er kan nog zoveel verdiend worden door goed
met het geld om te gaan.
Probeer in opbrengsten te denken ipv bezuinigen
Snijden in het enorme ambtenaren apparaat wat alle herindelingen heeft opgeleverd. En
stoppen met het binnen halen van kansloze gelukszoekers die alleen maar naar ons land
komen om hun hand op te houden.
Stoppen met onnodige uitgaves die alleen maar luxe geven. Dat kun je je pas permitteren als al
het andere hoognodige goed geregeld is. Dus geen nieuw gemeentehuis laten bouwen terwijl
er een zeer goede nog staat etc etc
Wat nu in het algemeen belang is.
Zero based budgeting .

Toelichting
De
kaasschaafmethode:
op alle posten (een
beetje) bezuinigen

•

•

Keuzes durven
maken, op enkel een
aantal posten
bezuinigen

•
•

•
•
•
•

Weet niet

•

Het klinkt altijd wel "flink" om "keuzes te durven maken", maar je krijgt
er een zigzag-beleid van wat geen rust in de gemeente creeert. Bij de
kaasschaaf-methode heeft iedereen de tijd om de tering naar de nering
te zetten. Dat is beter en houdt mensen scherp.
Ik heb niet het inzicht om hier over een opmerking te maken, overal
een beetje op bezuinigen lijkt me het beste
Bijvoorbeeld op sport. De voetballeden kunnen ook zelf onderhoud
plegen
En kijken of dingen die efficiënter georganiseerd kunnen worden. Ik
heb niet de indruk dat dat gebeurt.
Ook voor de raad een advies: hou het simpel, vraag niet steeds meer
van het bestuur (hiermee ondergraaf je eigen daadkracht). Er wordt te
vaak gevraagd om nog maar een verder te onderzoeken.
Geen geld naar toerisme bevordering
Geen nieuw gemeentehuis en bestaande benutten.
Schrap vooral in de gemeentelijke overhead.
Zorgen dat de kosten van de overhead lager worden. Het kan niet zo
zijn dat de hele gemeente voor de kosten voor bouw park Doet Actief
in Giessenburg moet opdraaien, terwijl in andere kernen vrijwilligers
het zwembad onderhouden.
Als je niet weet op welke posten er bezuinigd worden is het moeilijk
keuzes maken.
De laatste tijd zijn er grote bedragen uit gegeven o.a. Simav dat was
wel erg veel. Simav moet zelf meer doen om donateurs te krijgen enz.
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Naast bezuinigingen, kan de gemeente er ook voor kiezen om de lasten te verhogen. Stel dat
een meerderheid van de gemeenteraad kiest voor lastenverzwaring.

4 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last
hebben?
60%

(n=451)
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Aan de hand van vraag "4 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last hebben?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Verhoging van de onroerendezaakbelasting (54%)
2. Verhoging van de afvalstoffenheffing (16%)
2. Weet niet (10%)

Andere lastenverzwaring, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb overal last van
Kijken waar het efficiënter kan, geen lastenverzwaring
Kosten begraven
Stop eens met lasten verzwaring dat maakt het leven voor veel mensen echt niet makkelijker
Totaal niet mee eens. Laat de gemeente eens wat doen zonder er wat tegenover te zetten
vanuit de bewoners. Geef de bewoners eens wat terug voor hun geld.
Van alle punten, behalve hondenbelasting, de een meer dan de andere.
Verhogen bijdrage WMO voorzieningen, waarom bij alle gelijk trekkingen na samenvoeging
hoogste bedragen aanhouden???
Winst van eneco gebruiken om tekorten aan te vullen
Zie toelichting
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Toelichting
•

Dit soort belasting vind ik belachelijk,de katten (hier een overgrote
hoeveelheid) poepen je tuin vol,planten gaan dood van de pis ,en
jij die altijd netjes met poepzakjes de hond uitlaat moet
betalen,wee degene die dit invoert, nagel ik aan de landelijke
schandpaal

Verhoging van de
•
onroerendezaakbelasting
•

Deze belasting werkt op meerdere fronten zoals ook de
inkomstenbelasting door.
Honden belasting afschaffen was een beetje dom. Vergeten wordt
hoeveel poep er in de straten wordt achter gelaten. Terwijl er op
veel plaatsen honden velden zijn. Maar het is een moeilijk
puntGeen
Ik ben alleenstaand.
Ik ben tegen belastingverhoging. Zo'n grotere gemeente moet
efficiënter kunnen werken en zuiniger kunnen zijn.
Is makkelijk geld verkrijgen behalve van mensen die kwijtschelding
krijgen wat werkende mensen mogen betalen. De laatste groep
wordt dan 2x gedupeerd
Jammer dat er maar 1 punt aangeklikt kan worden!
Ik wilde Verhogen van de afvalstoffenheffing, verhogen van het
reinigingsrecht, verhogen van de rioolbelasting, verhogen van de
grondprijzen ook nog aanklikken...
Het leven is al duur genoeg!
Verhoging van de grondprijzen is niet meer een taak van de
gemeente omdat de gemeente geen grond meer aankoopt voor
woningbouwprojecten en hier ook niets meer mee te maken wil
hebben en dus ook niet meer een machtsmiddel hiervoor heeft:zij
heeft zichzelf bewust buiten spel gezet. .
Wie wil de losgeslagen onopgevoede jeugd nou nog lesgeven?
Probleem ligt bij de ouders van de kinderen, als dat probleem
opgelost is wordt het vak vanzelf weer aantrekkelijker. Respect
voor dit soort beroepen is tegenwoordig nul.

Invoeren van de
hondenbelasting

•
•
•
•

•

•

Andere
lastenverzwaring,
namelijk:

•
•

Geen lastenverzwaring. Efficiënter inzetten van middelen.
Ambtelijk apparaat minder log maken. Richten op kerntaken.
Het is een optelling van kosten, waardoor het totaalplaatje van
kosten voor de burger al behoorlijk hoog is. Dus het niet in eerste
instantie zoeken bij lastenverzwaring.

Weet niet

•

Alle posten geven een last als ze worden verhoogd.
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5 Stel u mag een tip geven aan de gemeente over de begroting, wat voor tip
zou u geven? (n=447)
Tip (49%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

“Out of the box” denken
(overbodige) reserve inzetten voor duurzame investeringen
Aandacht voor alle kernen.
Alle portefeuilles een minimaal noodzakelijk budget. Alleen aankloppen voor extra geld als het
echt nodig is. Vaak wordt er geld uitgegeven 'omdat er toch nog budget over is'. Dat is toch
van de zotte!
Alles doen om te vergroenen
Als de meevaller van de verkoop van Eneco doorgaat dit geld over langere termijn gebruiken
om zaken waar nu geen geld voor is daaraan te besteden
Ambtenarenapparaat efficient maken
Asielzoekers dieven huis krijgen inrichten met spullen van de kringloop. Zo kan er vele euro’s
worden bespaard. Wij Nederlanders met een smalle beurs gaan ook naar de kringloop. Niks
mis mee.
Bedenk is dat er met gemeentegeld net zo zuinig moet worden omgegaan als met de
huishoudpot.
Begin bij u zelf...
Begin met bezuinigen bij je eigen organisatie
Begin niet overal tegelijk aan
Behoud het groen
Beperking huisvestingsmogelijkheden ambtelijke organisatie. Meer centralisatie
Besparen op diverse uitgaven
Besteed aandacht aan zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is en niet allerlei
zijsporen.
Besteed een substantieel deel van de te verwachten inkomsten van de Eneco-deal voor
oplossingen waar letterlijke alle inwoners van kunnen profiteren. Dus geen grote
megaprojecten als sporthallen, dorpshuizen, enz.
Besteed geen geld aan luxe dingen maar juist in zaken waar de minima iets aan heeft
Besteed wat meer aan het bijhouden van het groen
Betaalbaar blijven
Betaalbare woningen. Een hele generatie jaag je de polder uit
Betaald parkeren kinderdijk langs heel de dijk,havengeld voor de cruiseschepen.
Beter kijken naar vervanging wegennet en er echte deskundigen naar laten kijken en niet een
situatie maken zoals de stoep bij het voormalige bailey complex , daarnaast beter orgniseren
vervanging straten enz nu al maanden een grote puinhoop lekkerland-oost iedereen ergert
zich hieraan en heel veel kosten straat open en dicht daarna herhalen we dit ritueel enkele
keren , wie betaald dit?
Betrek alle kernen bij het beleid zowel woningbouw als school want het gaat in de kern
Ottoland niet goed
Betrek burgers (zo breed mogelijk) bij het nadenken over bezuinigingen. Dan hoor je wat de
burger belangrijk en minder belangrijk vindt.
Bezint eer ge begint
Bezuinig enkel op onzinnige posten, zoals veel te dure verduurzaamingsprojecten en dergelijke
Bezuinigen in het ambtenarenkorps. Gooi mensen zonder kennis en betrokkenheid er uit.
Bezuinigen? Begin bij uzelf.
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Bij bezuinigingen eerst naar de eigen organisatie kijken en dan naar mogelijke verminderingen
van vaste lasten rekening houdend met mijn bovenstaande keuzes
Bij een lastenverzwaring kiezen voor een beperking van de lasten voor de
minstdraagkrachtigen.
Bouw geen duur gemeente huis.
Bouw meer huizen en zorg dat in alle gemeente goede huizen zijn waar oudere zelfstandig
kunnen wonen Zo houden we en de jongere gezinnen en oudere in onze gemeenschap en
vergrijzen we niet
Breng een eerlijke boodschap, waarbij aandacht is voor de zaken die burgers, vanuit
betrokkenheid bij hun woon en leefomgeving kunnen doen. Faciliteert ook het ambtenaren
apparaat, zodat zij zich hun positie ten opzichte van de gemeente waarin ze werken duidelijk
hebben en zich werkelijk betrokken voelen.
De grote projecten zoals verbouwing De Spil en sportpark Giessenburg goed in de gaten
houden, en forse overschrijding begroting is te vaak aan de orden
Denk aan de mensen aan de onderkant van de samenleving.
Dicht de lekken, dan hoeft er niet bezuinigd op belangrijke posten, of nog meer verzwaard in
de belastingen.
Doelmatig werken door minder praten en meer doen. Beleid maken is een hulp middel en
geen doel op zich
Doelmatiger met geld omgaan
Duidelijke keuzes maken
Durf keuzes te maken
Durf keuzes te maken en toon visie
Durf keuzes te maken zonder dat het ten koste gaat van de meest kwetsbaren in onze dorpen
Durf te kiezen!
Een gemeente die oog heeft voor de minima heeft het hart op de goede plaats!
Eerst eens goed nadenken voordat er geld uitgegeven wordt er wordt namelijk geld
uitgegeven aan projecten of dingen waarvan je al weet dat het gedoemd is om te mislukken.
Eerst goed nadenken over de gevolgen daar maatregelen voor nemen dan pas besluiten.
Besluit nemen op basis van gedegen informatie. Hoe werkt het in de praktijk
Efficiency, trek samen op met burgers, overtuig mensen van de gemeenschappelijke belangen,
de overheid hoeft niet alles zelf te doen!
Efficiënter samenwerken met bedrijven
Efficiënter werken en minder de oren laten hangen naar de "waan van de dag"
Efficiënter werken, stokpaardjes opheffen.
Efficiënter werken!
Eigen weg blijven gaan, niet naar de media luisteren.
Er stond een heel mooi gemeentehuis, deze is gesloopt en nu gaan jullie weer een nieuwe
bouwen! mijn tip: denk eerst eens goed na. Dit is weer een onnodige kostenpost.
Fietsvriendelijk
Ga eens met ondernemers in gesprek en laat hun eens kijken waar zij kansen zien ipv denken
aan bezuinigen
Ga er eens voor zorgen dat bij een aanbesteding de kosten overeenkomen met de
werkelijkheid en niet dat er iedere keer maar weer extra geld bij moet zo krijg je een begroting
namelijk nooit sluitend.
Ga geen verplichtingen aan op basis van onvoldoend-zekere kostenramingen
Gebruik de 43 miljoen uit de verkoop van Eneco.
Gebruik het geld wat voor Eneco wordt ontvangen slim! En stel je begroting zo op dat het zuur
netjes verdeeld wordt.
Gebruik je boerenverstand
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Gebruik opbrengst Eneco voo lasten verlichting
Geef als gemeente zelf ook het goede voorbeeld. Geen dure verbouwingen op huisvesting;
inzetten op duurzaam
Geef niet meer uit dan je hebt.
Geef niet onnodig geld uit aan onnodige luxe, dat is zeer pijnlijk voor de minder bedeelde in
gemeente molenlanden. Als ik hoor dat een gebouw voor miljoenen opgeknapt en ingericht
wordt dan denk ik waarom, het kan voor minder als je het mij vraagt. maar ik weet het fijne er
niet van.
Geef woningbouw de grootste prioriteit in plaatsen waar er bijna geen kinderen meer geboren
worden.
Geen bijeenkomsten uitschrijven om dat een anbtenaar zich zelf aan het werk wil houden en je
net zo wijs naar huis gaat als dat je kwam. Die bij eenkomsten worden veel te weing bezocht
en zijn eigenlijk een aanfluiting.e a
Geen dure sporthallen
Geen nieuw gemeentehuis, maar bestaande gebouw in Hoornaar benutten.
Geen onzinnige uitgaven zoals weer een gemeentehuis verbouwen / aanbouwen benut de
ruimtes die er zijn en wat maakt het uit dat niet iedereen op 1 plek zit.
Geen subsidies voor verduurzaming woning gasvrij
Geen wegen overnemen van het hoogheemraadschap
Geld vrijmaken voor sociale senioren woningenbouw
Gemeentehuis hoornaar verbouwen
Goed kijken waar je geld aan uitgeeft en niet boven de begroting van een project
Goede verdeling maken.
Goedkoperennkoopwoningen voor starters
Gooi geen achtelijke bedragen over de balk aan consultants met topsalrassen en ontsla de
mensen die heel de dag niks zitten te doen
Grondprijs verlagen, zodat het eens verkocht wordt.
Haal je geld eens bij de grote verdieners of rijken. Die kunnen het makkelijker missen dan Jan
Modaal
Halveer ambtenaren bestand
Handhaving
Heb aandacht voor start op de woningmarkt
Heldere keuzes maken, samenleving meer verantwoordelijk maken. Daarnaast moet de raad
gaan sturen op hoofdlijnen en ruimte laten in de samenleving voor ondernemerschap.
Betutteling kost geld: bv openingstijden terrassen.
Het geld van ENECO in de begroting opnemen, is gelijk alles opgelost.
Hoge belasting heffen op het toestaan van het gebruik van De Put voor de huisvesting van
migranten
Hou het bij de basis. Geen peperdure onderzoeken meer. Laat verantwoording bij de burger
zelf.
Hou spaarpotje voor slechtere tijden
Houd zo veel mogelijk het welzijn van je burgers uit de wind en doe geen onzinnige uitgaven
aan ingehuurde adviesbureaus en indekorganisaties.
Huisdieren belasting heel hoog maken
Huur geen veels te dure actentas peersonen in zonder practische kennis.
Ik vind het erg moeilijk om op deze vragen een goed antwoord te geven. Mijn mening is: kijk
naar wat nu het meest urgent is en hou u vreemd van onbenullige ideeën.
In alle kernen gaan bouwen dan volgt vanzelf het welzijn van andere zaken
In gesprek met burgers
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Inspraak in bestedingen door de burger; liefst dat iedere burger kan aangeven waar zijn/haar
belastinggeld aan besteed wordr
Investeer in noodzakelijke zaken, als huisvesting, zorg, onderwijs en werkgelegenheid en niet
op randzaken als cultuur.
Investeer meer in veiligheid en handhaving
Invoeren van een hondenbelasting
Is al te laat maar teveel geld uitgegevn in giessenlanden aan dorpshuizen
Keuzes maken zonder oneindig vooronderzoek. Je kunt het iedereen niet na de zin maken
Keuzes maken. Bij woningbouw sociale woningbouw en starters voorrang geven
Kijk bij grote werken of het economische kan. Vaak moet er 2x opnieuw opgebroken worden
bij bijvoorbeeld vertragingen en opnieuw inrichten van openbare werken.
Kijk eens goed naar het ambtenarenapparaat en waar efficiënter gewerkt kan worden.
Kijk kritisch naar de kosten van het ambtenaren-apparaat en de huisvesting ervan. Doe
gewoon en trek niet een te grote broek aan
Kijk naar de uitgaven kant, wat is echt nodig en wat kan ook door vrijwilligers worden gedaan
bijvoorbeeld.
Kijk naar individuele situaties.
Kijk naar je "core-business"
Kijk nog eens goed naar de kosten voor het gemeentehuis in Bleskensgraaf...
Kijk wat de bewoners zelf ( vrijwillig) opzetten en steun dit. Niet afbreken.
Kkies speerpunten/prioriteiten
Korten van niet noodzakelijke uitgaven
Kosten gemeentelijk apparaat in de hand houden
Kosten organisatie laten beoordelen en niet bestaande systhemen laten door modderen om
dat het altijd zo was
Kritisch kijken naar de eigen kosten (gemeentehuis, ambtenarenapparaat etc.)
Kritisch kijken naar subsidibeleid. Waar gaat het geld heen? En wij vraagt er nooit om geld?
Laat het openbaar groen niet versloffen,!!!!
Laat sport clubs meer zelf betalen. (2x)
Laat sportverenigingen hun eigen broek ophouden. De postzegelclub wordt ook niet
gesponsord, waarom (met name) voetbal dan wel? Laat het via de contributie maar de kosten
dekken.
Leefbaarheid dorpen
Leefbaarheid in elke kern in stand houden en oog houden voor de zwakkeren onder ons
Leer elkaar minder hoge eisen aan het leven te stellen, kijk naar mogelijkheden waarin het niet
gaat over geld maar over verbinding.
Lever zelf ook eens in!! Dus geen salarisverhogingen!! Probeer eens te denken zoals
gemiddelde nederlander. Altijd verrassend hoe mensen uit de politiek denken, totaal anders
dan de "normale" bevolking.
Lijntje houden met inwoners van gem molenlanden. Luister wat er speelt
Luister naar de bevolking en kijk vooral ook naar lange termijn. Bijv. Geen huizenbouw:
jongeren trekken weg naar andere gemeente> scholen niet meer genoeg aanwas > vergrijzing
in de dorpen> andere activiteiten, andere vrijwilligergroepen> dorpse leven en betrokkenheid
wordt minder etc...
Luister naar de burgers en blijf alert wat er gebeurd in de gemeente
Luisteren naar burgers
Luisteren naar de inwoners
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Luisteren naar de inwoners, maar dat schijnt moeilijk te zijn, alles is al in kannen en kruiken
voor dat de inwoners erbij betrokken worden, het heeft geen zin je iedeeen naar voren te
brengen, rest ons om alleen maar stress te hebben van de genomen besluiten, kijk maar naar "
de put " in Ottoland.
Maak bewoners meer verantwoordelijk voor hun buurt
Maak de gemeente weer kleiner met alleen de dorpen binnen Molenlanden!!!
Maak deze sluitend
Maak echt keuzes
Maak een basisbegroting voor de meest elementaire zaken.
Maak het gemeentelijk apparaat ‘lichter’, minder regels... wel duidelijkheid..!!
Maak keuzes
Maak menselijke keuzes
Maak op een voor de bewoners aanvaardbare wijze gebruik van de extra inkomsten door de
verkoop van Eneco . Laat iedereen daarvan profiteren . Bezuinig vooral niet op de
sportverenigingen . Zij houden de jeugd van de straat
Meer investeren in onderwijs, zorg en openbaar vervoer
Mensen met een uitkering verplichten zich in te zetten voor de samenleving. Zoals
plantsoenendienst etc. Scheelt de gemeente ook weer geld. En geld is niet gratis.
Met zuinigheid en vlijt de gemeenteuitgave beheren. wat er niet is ook niet uitgeven en de
tekorten niet afwentelen op de burgers.
Migranten geen voorrang verlenen
Mijn tip is een ander inhuren voor groenvoorziening. Wat wel werkt. En anders niets, kost
niets en is geen verschil merkbaar. En potjes beterverdelen over de dorpen, er is nu veel
verschil zichtbaar in de dorpen. Zoals tussen Streefkerk en Groot Ammers. Streefkerk is een
achterbuurt aan het worden, terwijl in Groot Ammers bijna om het jaar het Fortuijnplein
opnieuw wordt bestraat. Daar liggen de stoepen recht, in Streefkerk houden deze zomaar
ineens op. En wordt er op de stoep geparkeerd. Verkeersborden ophangen op de dijk welke
kant van de weg voorrang heeft bij wegversmalling. Het verschil kleiner maken.
Minder ambtenaren en efficienter werken
Minder beleidslijnen en meer gebruik maken van de praktische kennis van de uitvoerende
ambtenaren
Minder externe dure partijen inhuren.
Minder inhuur externe adviseurs
Minder kunstobjecten en verfraaiing in de omgeving. Hou het netjes bij en geef er verder geen
geld aan uit.
Minder onderzoek bureaus in schakelen zelf denken en beslissingen nemen
Minder vergaderen
Neem de wegen niet over van het Waterschap
Neem de wegen NIET over van het Waterschap, tenzij ze voor de komende jaren het geld voor
onderhoud erbij leveren.
Niet aan projecten geven in binnen en buitenland. zorg eerst voor je eigen mensen!
Niet meer geld uitgeven als dat er binnen komt
Niet zomaar allerlei lasten verhogen maar kijken waar het soms misgaat en er geld over de
balk wordt "gesmeten" zoals huisvesting Gemeente; goedkoop wegdoen en daarna allerlei
kosten maken om het weer op te lossen..
Niet zomaar overall. aan uit blijven delen het lijkt wel sinterklaas de laatste maanden
Ondanks het feit dat we in het groene hart liggen probeer mogelijkheden te scheppen voor
een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat levert werkgelegenheid op en daarmee stijgt
de welvaart.
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Onder geen voorwaarde lasten verzwaringen, dat zou bewijzen dat de herindelingen alleen
maar geld kosten en niets opleveren.
Praat en luister naar de inwoners van de gemeente, voordat er keuzes gemaakt geworden
Probeer bij de bevolking te informeren.
Probeer in een meerjarenbegroting de gelden evenredig te verdelen over de verschillende
kernen
Richt je op ontwikkeling van de gemeente maak wonen en werken aantrekkelijk
Run de gemeente als een bedrijf. Structurele begrotingstekorten bestaan daar niet, dan is of
de broek te groot, of je hebt het niet in de vingers. Speel aub als reactie niet gelijk de “het is
heel complexkaart”.
Schrap wat niet perse een gemeentelijke taak is maar aan het particuliere initiatief overgelaten
kan worden.
Sneller handelen ipv teveel vergaderen over onderwerpen die sowieso nodig zijn. Uitstel kost
geld!
Soberheid als leidraad
Spreek met afgevaardigden uit de sectoren zelf. Daar zitten vaak de beste ideeën.
Sta niet in het rood!
Stel het algemeene belang boven eigen belang
Stel prioriteiten en bedenk ook waar mensen echt behoefte aan hebben voor lefbaarh
Stem in met het overnameplan van Eneco door Mitsubishi. Investeer in projecten die op lange
termijn het meest renderen.
Stimuleer bewoners zelf iets te doen in onderhoud van pleinen etc. Stel middelen beschikbaar
(gereedschap) en zet er direct iets ludieks tegenover.
Stop het geld van de rondweg in de tegemoetkomingen van chronisch zieken
Stop met bodemloze put Kinderdijk. Die attractie moet zichzelf bedruipen
Stop met d ehondenbelasting, deze is niet rechtvaardig. Heb zelf overigens geen hond
Stop met fusies en schaalvergroting. Ga terug naar de basis namelijk er zijn voor de bevolking.
Stop met onnodige uitgaves en kijk wat echt belangrijk is. Als de jeugdzorg nu niet goed gaat
werken en op de juiste manier gaat ingrijpen is de ramp niet te overzien. De jeugd kan zich
gewoon slecht gedragen want de politie en gemeente doet toch niks.
Stop met subsidies voor cultuur
Stop met verspilling geld in SWEK
Stoppen met over de balk smijten van gemeenschapsgeld- voorbeeld het voormalige
schoolgebouw "de Overstap" in Brandwijk
Stoppen met toeristen in de watten leggen
Subsidies kritisch beoordelen
Subsidies voor sport en muziek direct investeren in scholen, en niet op de plank laten liggen
voor liefhebbers. Daarnaast investeren in kortere wachttijden van jeugdhulp
Uitgave bekijken
Uitgaven die al jaren op de begroting staan doorlichten op nut en noodzaak
Uitgavenposten post voor post goed bekijken.
Uitleg / overleg met bewoners m.b.t. gemeentelijke plannen en uitleg hiervan, en zoveel
mogelijk het dorpse karakter en uitstraling bewaren.
Veiligheid minderbuitenlander in huurhuizen debuurten verpauperen geen huizen opkopen en
dan 6 polen er inzetten 6 maal €600 is een goed rendement
Veiligheid. Politie per kern
Verbeter handhaving
Verdeel de bezuinigingen naar rato. Wel ironisch dat we door schaalvergroting ineens moeten
bezuinigen. Ongelofelijk en niet uit te leggen
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Verdeel de lasten eerlijk maar belast luxe relatief zwaarder dan de noodzakelijke lasten
Vergeet de mensen met beperkingen en jeugdhulpverlening niet
Verkoop de aandelen eneco
Verspil geen tijd aan onzinnige zaken zoals een vloekverbod.
Verstand gebruiken
Vooral zorgen dat er geen geld onnodig wegstroomt naar allerlei onderzoeken en (mislukte) ict
projecten.
Voorzichtig omgaan met tt hypes !
Vraag Den Haag om voldoende budget om de taken die naar de gemeenten zijn overgeheveld
ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
Wacht de inkomsten vanwege de verkoop van Eneco af en men is uit de problemen!!!! Niet
zenuwachtig worden svp!
Wees burgerlijk ongehoorzaam en laat de begroting niet leiden door de zaken die landelijk
belangrijjk lijken (migratie, klimaat, stikstof, et cetera). Steek geen geld in die onzin en hou het
realistisch.
Wees eens creatief en probeer gemeenschapsgeld verstandig te gebruiken en niet alsof het
oneindig is
Wees kien op waar het geld daadwerkelijk aan besteedt wordt.
Wees menselijk. Luister en ga naast mensen met zorgen staan ipv erboven zoals de laatste
jaren helaas al te veel gebeurt. werk samen waar mogelijk!! en ga eens echt in gesprek met
mensen die heftige zorgen hebben, dat is nodig!!
Wees wijs en niet bang voor kritiek. Kies voor het algemeen belang en niet alleen voor je eigen
achterban.
Wees zuinig op je centen en doe er geen domme dingen mee
Wellicht is het mogelijk om bij de gemeente zelf efficiënter te werken en te bezuinigen, ik hoor
namelijk weinig over zelf bezuinigen, maar wel over zeer grote uitgaven voor onderzoek wat
niks opleverd. Dit geld kan dan worden gebruikt voor de inwoners van Molenlanden.
Werk zorg veilighrid
Wijsheid van Boven
Zet beleid uit en handel daar naar!
Zie toelichting vraag 6
Zorg dat de organisatie op orde is
Zorg dat Eneco niet verkocht wordt
Zorg dat het per inkomen % geregeld is . Niet per poppetje
Zorg dat inwoners vertrouwen krijgen in de gemeente. Er wordt zoveel loze beloftes gedaan in
verkiezingstijd..die niet waar gemaakt kunnen worden maar wel kiezers trekken. Wees eens
gewoon realistisch en betrouwbaar en ga aan het werk i.p.v eindeloos discussie voeren.. Geldt
voor alke partijen.
Zorg voor een eerlijke verdeling van de lastenverzwaring en let ook op de eigen uitgaven, kan
dat misschien een beetje minder??? Bijvoorbeeld: is een nieuw gemeentehuis echt wel nodig
in deze tijd van bezuinigen??
Zorg voor een goede thuiszorg.
Zorg voor evenwichtig begrotingsbeleid
Zorg voor goede planning zodat niet dure werkzaamheden onnodig dubbel moeten worden
uitgevoerd!
Zorg vooral voor eigen inwoners, beperk instroming
Zuinig zijn op vermogen Giessenlanden. Ik ben bang dat oud Giessenlanden de shit van
Molenlanden moet betalen.
Zuiniger omgaan met de al aanwezige spullen zodat ze langer meegaan.
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Ik heb geen tips (33%)
Weet niet (18%)
Toelichting
Tip:

•
•
•

•

•

Ik heb
geen
tips
Weet
niet

Deze ondernemers verdienen vaak dubbel (of meer), aan de huisvesting, als
uitzendorganisatie.
Misschien komt er nog wel een horeca voorziening etc.
Het lijkt erop dat veiligheid een ondergeschoven kindje is in de regio. Er gaat van
alles mis. Criminaliteit en wangedrag neemt toe. Doe meer aan handhaving. Laat
burger weten dat ze "gezien" worden.
Ik heb te weinig kennis om hier veel over te zeggen. Maar ik zou zeggen: begin in
eigen (gemeente) 'huis'. Hoe zorgvuldig gaan jullie als gemeenteraad zelf om met
bezittingen van Molenlanden? Hoeveel verspilling is er ten gevolge van door
gemeenteraad gevoerd beleid? En dan heb ik het bijvoorbeeld over afgeschreven of
beter misschien: afgedankte panden? Zou niet verkeerd zijn om aan die kant te
beginnen in plaats van meteen uw burgers hoger te belasten.
Ik maak me best wel zorgen om de Nederlandse gemeenten die samengaan.
Structurele financiële tekorten lijken eerder schering als inslag. Gemeente schouwen
Duiveland, Goeree Overflakkee, hoekse waard, nissewaard, ga zo nog maar even
door. De van te voren gestelde argumenten schaalvergroting, meer bestaansrecht,
financieel sterkere inkoopkracht blijken na samenvoegingen kinderen te zijn die met
het badwater weggespoeld worden. Als kers op de taart mag een nieuwe
vergadertoren van babbel niet ontbreken in deze nieuwe gemeenten. Ik wordt er
een beetje moedeloos van....Ik maak me best wel zorgen om de Nederlandse
gemeenten die samengaan. Structurele financiële tekorten lijken eerder schering als
inslag. Gemeente schouwen Duiveland, Goeree Overflakkee, hoekse waard,
nissewaard, ga zo nog maar even door. De van te voren gestelde argumenten
schaalvergroting, meer bestaansrecht, financieel sterkere inkoopkracht blijken na
samenvoegingen kinderen te zijn die met het badwater weggespoeld worden
Wees als gemeente heel kritisch op te veel / onnodige kosten van het eigen
gemeentelijk apparaat. Lean en mean!

•

Ik heb geen tips, want deze coalitie weet het zelf allemaal zo goed met name Doe
Mee hebben de inwoners zich zeker op verkeken

•

Om een goed oordeel te vellen moet ik beschikken over deze begroting. Deze ken ik
onvoldoende om een tip te kunnen geven.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipMolenlanden
Kontakt Mediapartners
Begroting
26 november 2019 tot 05 december 2019
528
4,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
6 december 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
De vragenlijst is opgesteld in overleg met Kontakt Mediapartners.
Op 26 november is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 3 december is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipMolenlanden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
TipMolenlanden.nl en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente
Molenlanden vergroten. Via het burgerpanel TipMolenlanden.nl kunnen alle inwoners in de
gemeente Molenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun
samenleving.
Op www.molenlanden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMolenlanden.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipMolenlanden.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gemeenteraadsverkiezingen’, ‘Tiny Houses’ en
‘Vuurwerk’.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.

23

