Presentatie
Onderzoeksresultaten:
Quick Scan Lokale
Democratie

Gemeente Moerdijk
Standdaarbuiten

Doel van de avond

•

Welkom Standdaarbuiten.
Dank voor deelname aan het onderzoek!

•

Voorstellen
• Aart-Jan Moerkerke – burgemeester gemeente Moerdijk
• Gemeentesecretaris, griffier, gebiedsfunctionaris, vertegenwoordiging vanuit
college en raad

•

Verwachtingen van de avond
•
•
•
•

De enquête is de basis voor het gesprek vanavond
Parkeerflap voor andere onderwerpen
Terugkoppeling hiervan bij dorps- en stadtafel en gesprek college
In de pauze en na afloop: tips en tops
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Quick Scan Lokale Democratie

•

Quick Scan Lokale Democratie
1. Presentatie resultaten
2. Bespreking van de uitkomsten
3. Aanbevelingen

•

Wat gaan we doen met de resultaten?
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Resultaten Quick Scan

Algemeen
De gemeente kan de lokale democratie op allerlei manieren proberen te verbeteren. Hieronder staan tien manieren.
Kunt u aangeven hoe belangrijk u deze vindt?
Top 3 voor inwoners
(Heel) belangrijk

(Heel) onbelangrijk

Beter luisteren naar de mening van inwoners (n=950)

93%

0%

Opener en transparanter werken (n=951)

92%

0%

Inwoners meer laten meepraten (n=950)

86%

2%

77%

2%

75%

3%
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Communicatie
Hieronder staan vier algemene stellingen over de lokale democratie in uw gemeente.
In hoeverre bent u het daarmee eens of oneens?
De gemeente……
(Helemaal) eens

…maakt ruimte voor onafhankelijke controle en kritiek
(bijvoorbeeld lokale pers, rekenkamer) (n=753)

…luistert naar de mening van haar inwoners (n=881)

…zorgt dat voor iedereen duidelijk is hoe besluiten worden
genomen en wat er wordt besloten (n=879)

…gaat na hoe tevreden inwoners zijn met het verloop en de
uitkomst van besluitvorming (n=855)

(Helemaal) oneens

22%

18%

20%

33%

22%

15%

34%

50%

17%

14%

45%

53%

15%

14%

44%

55%

Standdaarbuiten
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Communicatie
De gemeentelijke communicatie kan op allerlei manieren worden verbeterd. Hieronder staan acht manieren.
Kunt u aangeven hoe belangrijk u deze vindt?
Top 3 inwoners
(Heel) belangrijk

(Heel) onbelangrijk

Duidelijker maken wat de resultaten van gemeentebeleid zijn
(n=954)

93%

0%

Een actieve open luisterende houding van raad, college en
ambtenaren (n=945)

91%

0%

89%

1%

8%

1%

Duidelijker maken hoe inwoners kunnen meepraten over
gemeentebeleid (n=954)
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Burgerparticipatie
Hieronder staan vijf stellingen over burgerparticipatie. In hoeverre bent u het daarmee eens of oneens?

De gemeente……
(Helemaal) eens

(Helemaal) oneens

…geeft alle inwoners de kans om mee te praten over lokale
kwesties (n=895)

48%

50%

23%

28%

…biedt inwoners voldoende mogelijkheden om via digitale
kanalen (internet) samen te werken met de gemeente (n=875)

39%

33%

26%

27%

…betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten
en voorzieningen (n=910)

30%

20%

42%

60%

18%

15%

40%

46%

17%

7%

57%

72%

…doet voldoende om speciale doelgroepen (zoals jongeren,
ouderen, laaggeletterden) te motiveren mee te praten over
lokale kwesties (n=756)
…zorgt dat inwoners echt invloed kunnen hebben op hun
leefomgeving (n=906)

Standdaarbuiten
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Burgerparticipatie
Burgerparticipatie kan op vele manieren worden verbeterd. Hieronder staan acht manieren.
Kunt u aangeven hoe belangrijk u deze vindt?
Top 3 inwoners
(Heel) belangrijk

(Heel) onbelangrijk

Inwoners meer laten meebeslissen over wat de gemeente doet in hun
buurt of wijk (bijvoorbeeld buurtplan, buurtpanel, wijkaandelen) (n=954)

91%

2%

Meer doen om speciale doelgroepen (zoals jongeren, ouderen, laaggeletterden) te motiveren om mee te praten over lokale kwesties (n=929)

80%

3%

Meer digitale instrumenten (zoals website, apps, peilingen) inzetten
om inwoners te laten meepraten en meebeslissen (n=948)

77%

5%
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Overheidsparticipatie
Hieronder staan vier uitspraken over hoe uw gemeente omgaat met maatschappelijke initiatieven.
In hoeverre bent u het daarmee eens of oneens?

(Helemaal) eens

Inwoners die hun omgeving willen verbeteren, moeten meer hulp en
ondersteuning van de gemeente krijgen (n=917)

De gemeente gaat goed om met maatschappelijke
initiatieven (n=798)

Inwoners krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te
realiseren (n=819)

Er is in mijn gemeente een duidelijk aanspreekpunt voor
maatschappelijke initiatieven (n=709)

(Helemaal) oneens

82%

80%

6%

13%

20%

15%

30%

35%

18%

10%

40%

50%

11%

12%

49%

56%

Standdaarbuiten
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Maatwerkvragen

In alle kernen kennen we stads- of dorpstafels. Deze tafels zijn waardevol om zaken voor inwoners van die kern aan te kaarten (n=905)

67%

(Helemaal) eens

60%

21%

Neutraal

27%

13%

(Helemaal) oneens

13%
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Maatwerkvragen

Ik ben graag bereid om mee te denken over onderwerpen die in mijn eigen wijk of dorp spelen (n=913)

60%

(Helemaal) eens

70%

34%

Neutraal

23%

6%

(Helemaal) oneens

8%
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Zijn er nog vragen over de presentatie?

?
Vragen?
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Kernniveau: Standdaarbuiten (open toelichtingen)
Hoe kan de democratie in uw gemeente volgens u verder worden verbeterd?
Meest genoemde antwoorden per kern

Standdaarbuiten
- Beter luisteren naar inwoners
- Toegankelijkheid verhogen

Als u nog andere suggesties heeft om burgerparticipatie te verbeteren, dan kunt u die hieronder aangeven.
Meest genoemde antwoorden per kern

Standdaarbuiten
- Luister naar inwoners
- Kom afspraken na
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