
Dataverzameling

Besparingen werkgebieden

Berkelland in Balans

Aan het onderzoek namen in totaal 1.341 respondenten uit de gemeente deel. Hierbij is gebruik
gemaakt van het inwonerspanel Berkelland Spreekt, oproepen aan de Jongerenraad,
BerkelBericht, inloopspreekuren en straatinterviews.

U ontvangt deze factsheet omdat u in november/december 2019 heeft deelgenomen aan het
onderzoek 'Berkelland in Balans'. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u. 

1.341

Top 3 werkgebieden wel besparen: Top 3 werkgebieden niet besparen:

Cultuur is van
iedereen

Fijn Leven Werken en onder-
nemen in sterke regio

Zorg voor wie
dat nodig heeft

Samen veilig Vitaal Platteland

44% 41% 39% 29%57%63%

Deelnemers hebben door middel van een open vraag aangegeven op welke andere manieren de
gemeente kan besparen. De 3 meest genoemde manieren zijn: ambtelijk apparaat aanpakken,
besparen op/investeren in openbare ruimte en kritisch naar uitgaven kijken.

Top 3 werkgebieden wel inwoners betrekken:

Zorg voor wie
dat nodig heeft

Samen veilig

58%63%

Plezierig wonen

56%

Werken en onder-
nemen in sterke regio

30%

Cultuur is van
iedereen

26%

Actief met
duurzaamheid en

energie

27%

Top 3 werkgebieden niet inwoners betrekken:

Betrekken inwoners

Inkomstenverhoging

Deelnemers hebben door middel van een open vraag aangegeven op welke andere manieren de
gemeente haar inkomsten kan vergroten. De 3 meest genoemde manieren zijn: ambtelijk apparaat
aanpakken, door boetes/belastingen/sponsoren en door te besparen op uitgaven.

Hoe zou de gemeente nog op andere manieren haar inkomsten kunnen vergroten?

Hoe zou de gemeente nog op andere manieren kunnen besparen?



Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
De resultaten worden meegenomen bij de vervolgstappen van het proces Berkelland in Balans. Op basis
van deze uitkomsten worden de thema's gekozen, die samen met (ervarings)deskundigen en direct
betrokkenen verder worden verkend en uitgewerkt.

Vindt u dat de gemeente de prijzen van haar producten zou moeten verhogen?

Onroerendezaakbelastingen
Bent u eigenaar van een woning of pand in de

gemeente?

21% 80%
Nee Ja

73%
Nee

24%
Ja

Kan OZB verhoogd worden, als daardoor minder
bespaard hoeft te worden door de gemeente?

Prijsverhoging producten

Vindt u dat de gemeente haar service kan verlagen als daardoor bespaard kan worden?

Ja, ook al betekent dat een
lagere service aan inwoners

38%

Nee, het serviceniveau moet
blijven hoe het nu is

53%

Weet ik niet

9%

Ja, de prijzen mogen gelijk
zijn aan kosten die de
gemeente zelf maakt

44%

Nee, de prijzen moeten blijven
zoals ze nu zijn

49%

Weet ik niet

7%

Vindt u dat de gemeente de samenleving in de toekomst ook moet betrekken bij financiële vraagstukken?

Ja, zowel in
goede als

slechte tijden
Ja, alleen bij

bezuinigingen
Ja, alleen bij
overschotten

Nee, is puur
een taak van
de gemeente

68% 2% 1% 23%

Verlaging service


