
Gooise Meren in Balans
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het nieuwe inwonerspanel ‘Gooise
Meren Spreekt’ en u in april/ mei heeft deelgenomen aan het eerste onderzoek.
Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met
u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Het eerste onderzoek ging direct over een heel belangrijk thema, namelijk de grote
bezuinigingsopgave waar de gemeente voor staat. Deze opgave heeft de titel 'Gooise
Meren in Balans' meegekregen. Uw gemeentebestuur wilde graag weten hoe
inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden denken over de
bezuinigingsopgave. Daarom is onder andere het nieuwe inwonerspanel ingezet. De
vragen en keuzes in de enquête gingen over mogelijke bezuinigingen op
verschillende werkgebieden. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

Respons en betrouwbaarheid

68%

32%

95%
In totaal hebben 1336 van de 1973
panelleden deelgenomen aan het
onderzoek Gooise Meren in Balans; een
respons-rate van 68%. Het onderzoek is
door het grote aantal respondenten
statistisch betrouwbaar. De resultaten
zijn representatief over de kernen van de
gemeente en over geslacht. Jongeren
onder de 30 jaar zijn (nog)
ondervertegenwoordigd in het panel.

statistisch betrouwbaar

Bezuinigen
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Respondenten hebben keuzes gemaakt en
vragen beantwoord over mogelijke
bezuinigingen op verschillende werkgebieden
van de gemeente. Uit de resultaten komt een top
5 van bezuinigingsgebieden naar voren.
Respondenten willen (relatief ) gemiddeld het
meeste bezuinigen op Inwoners en bestuur (o.a.
gemeenteraad/griffie, College B&W), gevolgd
door Kunst en cultuur (o.a. subsidies culturele
instellingen), Werk en inkomen (o.a.
inkomensparticipatie, inkomensondersteuning),
Openbare ruimte (o.a. wegonderhoud, openbare
verlichting) en Vrije tijd (o.a. sport en recreatie).

Niet bezuinigen
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Ook is gevraagd op welke terreinen
respondenten vinden dat niet bezuinigd moet
worden. In deze top 5 van meest genoemde
terreinen staat het onderwerp Zorg (o.a.
gezondheidszorg, Wmo) bovenaan: 63% vindt
dat hier niet op bezuinigd moet worden.
Daarna volgen Veiligheid, handhaving en
toezicht (o.a. regionale politie en brandweer),
Jeugd en onderwijs (o.a. speelplaatsen,
kinderopvang, onderwijs-huisvesting), Natuur,
milieu en duurzaamheid (o.a. openbaar groen,
Goois Natuurreservaat) en Welzijn (o.a.
maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk,
mantelzorg).  

niet

Verhogen inkomsten gemeente

80% were starting their job
search on mobile

Huwelijksvoltrekking (hoger tarief gewilde externe locaties)

De panelleden is een aantal opties voorgelegd waarmee de inkomsten van de gemeente
kunnen worden verhoogd. Enerzijds door hogere lasten door te berekenen aan inwoners of
tarieven van voorzieningen aan te passen. Anderzijds door eigen bijdragen te vragen voor
geleverde diensten. De optie Huwelijksvoltrekking is het vaakst gekozen (71%) en
Onroerendezaakbelasting het minst vaak (12%).

Verminderen kwijtschelding belasting minima (bijv. afschaffen kwijtschelding
hondenbelasting, want het nemen van een hond is een keuze)

Eigen bijdrage welzijnsactiviteiten ((re)creatieve en stimulerende activiteiten als
uitstapjes, muziek maken, sport- en spelactiviteiten, computerles voor ouderen etc.)

Leges APV (tarief voor in behandeling nemen van aanvraag van bijv. 
ontheffingsverbod veroorzaken geluidshinder, vergunning loterij/standplaats)

Toeristenbelasting (in hele gemeente)

Leges handhaving kinderopvang (de kosten voor inspecties kinderdagverblijven
en gastouders worden doorberekend)

Vermakelijkhedenretributie heffen (belasting betaald door partijen die vermakelijk-
heden bieden waar de gemeente voorzieningen voor te beschikking stelt)

Eigen bijdragen Wmo-verstrekkingen (gehandicaptenvoorziening en scootmobielen)

Parkeertarieven

Tariefverhoging begraafplaats (grafrecht)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Jaarlijkse aanslag gemeentelijke belasting

75%

Circa 65% van de respondenten is bereid een
verhoging op de jaarlijkse gemeentelijke
belastingen te accepteren, 28% is hiertoe niet
bereid. Ruim 40% zou 15 euro of meer per jaar
extra willen betalen, als daarmee kan worden
voorkomen dat een aantal voorzieningen/
werkgebieden geraakt worden door de
bezuinigingen. Daarnaast willen oudere
respondenten vaker meer extra betalen dan
jongeren.

40,2%

+€15

Ideeën besparingen en vergroten inkomsten

'Kantoorruimtes c.q. scholen niet leeg
laten staan maar een nieuwe
bestemming geven wat geld oplevert,
zoals woonbestemming of werkplekken
creëren voor startende ondernemingen’

'Behalve directe hulp aan individuele
minima moeten alle subsidies voor
sport, cultuur, hobby's, e.d. worden
afgeschaft. Is ook oneerlijk verdeeld:
wel zwemmen, geen paardrijden
bijvoorbeeld.’

Respondenten hebben verschillende ideeën aangedragen over hoe de gemeente zou
kunnen besparen of juist haar inkomsten kan vergroten. De meeste ideeën die zijn
aangedragen hebben betrekking op het vergroten van de inkomsten. Ook ideeën met
betrekking tot reductie (bijvoorbeeld minder bebording) en ideeën met betrekking tot
werkwijze (bijvoorbeeld snellere en efficiëntere bedrijfsvoering) zijn vaak genoemd.

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

De uitkomsten van het panelonderzoek worden –
gecombineerd met andere bronnen – meegenomen in
een voorstel van het college van B&W aan de
gemeenteraad. U wordt als gewaardeerd panellid van
harte uitgenodigd door uw gemeentebestuur om naar de
beeldvormende raadsvergadering te komen op woensdag
22 juni om 20:00 uur in het gemeentehuis te Bussum.
Tijdens deze openbare raadsvergadering wordt de
Perspectiefnota besproken. In die nota heeft het college
bezuinigingsvoorstellen verwerkt, mede op grond van
input zoals het panel. De Perspectiefnota schetst de
contouren voor het vaststellen van de nieuwe begroting
in het najaar.

.

Als lid van het inwonerspanel wordt u circa vier keer per kalenderjaar gevraagd om uw
mening te geven. Van harte hopen wij dat u de volgende keer weer meedoet!

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Zie www.gooisemerenspreekt.nl of neem contact op
met Bianca Tuenter of Carien Ensing van onderzoek- & adviesbureau Moventem. Zij
staan u graag te woord (e-mail info@gooisemerenspreekt.nl / telefoon 0575 760 227).
Moventem beheert het panel voor de gemeente en waarborgt uw anonimiteit conform de
Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek, gebaseerd op de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp), van de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA).

Deze samenvatting is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze uiterste zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie
fout en/of onvolledig is. Moventem en gemeente Gooise Meren zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.

In deze samenvattende factsheet heeft u enkele van de belangrijke resultaten kunnen
zien van het panelonderzoek 'Gooise Meren in Balans'. Het hele onderzoeksrapport kunt
u raadplegen via: www.gooisemerenspreekt.nl
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