
Financieel Gezond Brummen

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Brummen
Spreekt’. In maart/april heeft u deelgenomen aan het onderzoek onder de naam
'financieel gezonde gemeente'. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij
enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

april 2019

Respons en betrouwbaarheid

56%

44%

95% In totaal hebben 708 van de 1.267
panelleden deelgenomen aan het
onderzoek; een respons-rate van
56%. Het onderzoek is door het grote
aantal respondenten statistisch
betrouwbaar.

statistisch betrouwbaar

3,62%
foutmarge

Ambities bestuursprogramma

Bezuinigingen

73% van de respondenten geeft aan dat er het
eerst bezuinigd kan worden op 'bestuur en

dienstverlening organisatie'. Dit werkgebied heeft
een aandeel van 21% in de huidige begroting.
9% vindt dat er niet bezuinigd moet worden.

Deelname

Top 3 belangrijkste ambities in het bestuursprogramma

Financieel op orde Samen goed voor elkaar Duurzaamheid
89% 1%

(Zeer)
belangrijk

(Zeer)
onbelangrijk

78% 4%
(Zeer)

belangrijk
(Zeer)

onbelangrijk

67% 9%
(Zeer)

belangrijk
(Zeer)

onbelangrijk

Top 3 werkgebieden waar zeker niet op bezuinigd
moet worden

Zorg Veiligheid, handhaving
en toezicht

Onderwijs en
kinderopvang

58% 56% 31%

'In hoeverre bent u het eens met onderstaande
stellingen?'

De gemeente moet het aantal
speelplaatsen verminderen, zodat
onderhoudskosten afnemen

De gemeente moet minder of
geen subsidie verstrekken of
geld uitgeven aan de bibliotheek

De gemeente moet minder of
geen subsidie verstrekken of
geld uitgeven aan lokale omroep
RTV Veluwezoom

20% 49%
(Zeer)
eens

(Zeer)
oneens

16% 70%
(Zeer)
eens

(Zeer)
oneens

69% 9%
(Zeer)
eens

(Zeer)
oneens



Inkomsten verhogen

Wat gebeurt er met de resultaten?

Beleid bijstellen

56% van de respondenten vindt dat de gemeente
meer moet overlaten aan inwoners, organisaties en
bedrijven. Hierdoor hoeft de gemeente zelf minder
plannen te maken waardoor er kosten bespaard

kunnen worden.

58% van de respondenten vindt dat de gemeente
inwoners, organisaties en bedrijven moet

ondersteunen om eigen initiatieven te nemen. Dit door
gemeentelijk budget beschikbaar te stellen of via

ondersteuning door medewerkers van de gemeente.

Investeren in duurzame energie is een taak van de gemeente De gemeente moet het verminderen van energieverbruik actief
stimuleren door voorlichting

De gemeente moet inwoners met een
laag inkomen alleen bieden wat wettelijk
verplicht is en niet extra ondersteunen

met geld en voorzieningen

De gemeente moet inwoners met een
laag inkomen vooral ondersteunen

met advies en voorlichting in plaats
van met geld of voorzieningen

De gemeente moet het toezicht dat zij
aanvullend, naast de politie, verricht

minimaliseren

43% 32%
(Zeer) eens (Zeer) oneens

44% 33%
(Zeer) eens (Zeer) oneens

45% 32%
(Zeer) eens (Zeer) oneens

63% 19%
(Zeer) eens (Zeer) oneens

32% 48%
(Zeer) eens (Zeer) oneens

Kosten die de gemeente maakt voor evenementen
moeten volledig doorberekend worden in de
kosten voor evenementvergunningen

Leges voor gemeentelijke diensten
moeten kostendekkend zijn

De toeristenbelasting dient verhoogd
te worden

Het is prima als de gemeente meer
inkomsten haalt uit reclame
(abri's) in de openbare ruimte

'Bent u bereid om een
verhoging op uw jaarlijkse
aanslag gemeentelijke
belastingen te
accepteren?'

Acceptabele verhoging per jaar

69% 15%
(Zeer)
eens

(Zeer)
oneens

69% 9%
(Zeer)
eens

(Zeer)
oneens

81% 10%
(Zeer)
eens

(Zeer)
oneens

50% 21%
(Zeer)
eens

(Zeer)
oneens

48%

43%

10 tot 30 euro

30 tot 50 euro

Meer dan 50 euro

39%

44%

12%

De onderzoeksresultaten helpen het college en de gemeenteraad bij het maken van keuzes. Het college
bereidt in mei de perspectiefnota 2020-2023 voor en presenteert dan ook gelijktijdig de eerste
bestuursrapportage over het huidige jaar 2019. Daarin worden concrete voorstellen gedaan die bijdragen
aan het verbeteren van de financiële situatie. Over zowel de perspectiefnota als de eerste
bestuursrapportage neemt de gemeenteraad eind juni een besluit. Bij het maken van afwegingen is het
waardevol om de mening van inwoners en ondernemers mee te wegen. De resultaten van dit onderzoek
vormen dus een bouwsteen voor het maken van afwegingen. Maar vanzelfsprekend wordt ook rekening
gehouden met de laatste financiële cijfers, inzichten en ontwikkelingen.


