
Bijlage 2 Burgerpeilingen 
 
In fase 2 van de bezuinigingen zijn de inwoners en het maatschappelijk middenveld 
geconsulteerd1. Dit heeft geleid tot een begrotingswijzer. Hoewel niet als representatief 
te zien kijkend naar het aantal deelnemers en daterend vanuit 2010, geeft het wel 
inzicht. In 2012 heeft een afstudeeronderzoek plaatsgevonden, gericht op het in beeld 
brengen van de waardering van burgers van onze openbare ruimte. Hierbij is o.a. het 
burgerpanel ingezet. Ook heeft er een consultatie plaatsgevonden over de sociale 
structuurvisie. Onderstaand worden de uitkomsten op themaniveau samengevat.  
 
Sport 

Uit de begrotingswijzer komt naar voren dat burgers vinden dat er bezuinigd kan worden 
op sportaccommodaties, inclusief het zwembad, en via het verhogen van de tarieven2. Er 
is vanuit fase 2 al een aanzienlijke taakstelling op het gebied van sport. De tarieven voor 
de binnen- en buitensportaccommodaties worden in de periode 2011-2013 al met 30% 
verhoogd (ieder jaar met 10%). Uit de burgerparticipatie rondom de sociale 
structuurvisie blijkt dat de kernopgave herstructurering van het voorzieningenniveau bij 
burgerpanelleden niet de hoogste prioriteit heeft. 
 

Kunst & Cultuur 

Uit de begrotingwijzer komt naar voren dat veel inwoners van mening zijn dat er flink 
bezuinigd kan worden op kunst & cultuur. Zo werd voor het theater, waar men tussen de 
0 en € 500.000 kon bezuinigen, een gemiddeld bedrag van € 269.858 aangegeven – 
meer dan de helft dus. Ook de bedragen die men kon bezuinigen op de bibliotheek en het 
Centrum voor Kunstzinnige vorming waren hoog. Uit het afstudeeronderzoek blijkt dat 
burgers ook minder waarde hechten aan kunstwerken in de openbare ruimte. 
 
Maatschappelijke participatie - sociale voorzieningen 
Uit de begrotingwijzer blijkt dat inwoners op ouderenbeleid, armoedebeleid en WMO ‘met 
mate’ willen bezuinigen. Waar men op cultuur vaak meer dan de helft van het totaal te 
bezuinigen bedrag aangeeft, is op dit vlak sprake een gemiddelde bezuiniging van 36 tot 
40%. Op sociaal cultureel werk geeft men dan weer aan 50% te willen bezuinigen en op 
minderhedenbeleid zelfs ruim meer dan de helft. Het zelfde geldt voor de bezuinigingen 
in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.  
 
Uit de burgerparticipatie sociale structuurvisie komt vanuit het burgerpanel naar voren 
dat de kernopgave samenwerking woonsector en sociale domein als belangrijk wordt 
gezien. Dit in het kader van leefbaarheid. Mensen mee laten doen is uit de bijeenkomsten 
met dorpsbelangen en wijkplatforms met de hoogste prioriteit gekomen.  
 
Belastingen 

Via de begrotingswijzer zijn inwoners eveneens geconsulteerd over de wijze waarop de 
gemeente extra inkomsten zou kunnen genereren. Uitgelegd is dat via het verhogen van 
de OZB met gemiddeld € 8 per maand er € 2 mln. extra inkomsten voor de gemeente 
zijn. Bijna 70% van de geënquêteerden kiezen voor een verhoging van deze post3. Men 
is tevens van mening dat de toeristenbelasting verhoogd kan worden. En het afschaffen 
van de hondenbelasting lijkt voor meer dan de helft geen issue; die vindt dat deze 
belasting wel verhoogd kan worden. De geënquêteerden in het kader beleving burgers 
over de openbare ruimte geven eveneens aan dat zij vinden dat in deze moeilijke tijden 
de hondenbelasting niet afgeschaft moet worden. 

                                           
1 Het college heeft op 4 juli ook aangegeven dat zij de tijd te kort vinden, mede vanwege de 
vakantieperiode, om voor de ‘deadline’ voor de begroting 2013-2016 nog het burgerpanel in te 
zetten. 
2 ‘meer de gebruiker betaalt en niet allerlei serviceverlening voor een kleine doelgroep’. 
3 ‘beter inkomsten vergroten met OZB als bezuinigingen op het sociale vlak’.  



 
Ook wanneer het gaat om leges is de uitkomst dat meer dan 70% denkt dat hier meer 
inkomsten op binnen mogen komen. Het betaald parkeren wordt slecht door 35% van de 
geënquêteerden gekozen als bezuinigingsoptie. 
 
Groen, veilig en bereikbaar 

Uit de begrotingswijzer komt dat geënquêteerden vinden dat er wel bezuinigd kan 
worden op het groenonderhoud4. En gemiddeld ook meer dan de helft op milieu zou 
willen bezuinigen. Gladheidbestrijding en het repareren van gaten in bruggen en wegen 
vindt men belangrijker, daarop wil men gemiddeld gesproken minder bezuinigen 
(veiligheid).  
 
Uit het afstudeeronderzoek over beheer en onderhoud van de openbare ruimte komt naar 
voren dat burgers op dit moment over het algemeen tevreden is over de openbare 
ruimte. Vertegenwoordigers van de dorpsbelangen en wijkplatforms waarderen dit met 
een 7, de deelnemers van het burgerpanel komen gemiddeld op een 6,4. Dieper 
inzoomend op de redenen voor deze cijfers blijkt dat men wel tevreden is over de 
hoeveelheid groen maar minder over de verzorging en de hoeveelheid zwerfafval. Hierop 
mag volgens de geënquêteerden dan ook niet verder bezuinigd worden. Bezuinigen 
moeten wat hen betreft gezocht worden in: 
- gedeeltelijk omvormen van plantsoenen; 
- verkoop ‘snippergroen’; 
- straatmeubilair; 
- speelvoorzieningen; 
- openbare verlichting en; 
- kunstobjecten. 
 
Belangrijk om te melden is het feit dat 2/3 van de deelnemers burgerpanel bereid is om 
een bijdrage te leveren bij het onderhoud van de openbare ruimte. Hier liggen kansen 
om hun verwachting van verpaupering wanneer de gemeente moet bezuinigen tegen te 
gaan. 
 
 
 
 
 

                                           
4 ‘laat de burger meer zijn eigen groenstrook bijhouden’. 


