Wijkwethouderschap
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Gooise
Meren Spreekt’ en u heeft meegedaan aan een onderzoek over
wijkwethouderschap. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Respons en betrouwbaarheid

95%
statistisch betrouwbaar

2,83%
foutmarge

In totaal hebben 1166 van de 2149
panelleden deelgenomen aan het onderzoek;
een respons-rate van 54%.
Het onderzoek is door het grote aantal
respondenten statistisch betrouwbaar. De
resultaten zijn representatief over de plaatsen
van de gemeente en over geslacht. Mensen
onder de 40 jaar zijn (nog) ondervertegenwoordigd in het panel.

54%
46%

Inleiding wijkwethouderschap
Sinds twee jaar heeft de gemeente Gooise Meren wijkwethouders. Elke wethouder is wijkwethouder in
een aantal wijken binnen de gemeente. De wijkwethouder is het bestuurlijke oog en oor in de wijk en
vergroot de betrokkenheid tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Inwoners en ondernemers
kunnen de wijkwethouder benaderen over zaken en problemen die spelen in de wijk. Deze situaties
worden vervolgens besproken en afgestemd met de vakwethouder die inhoudelijk verantwoordelijk is over
desbetreffend onderwerp.

Contact met gemeente
Hoe kaart u het liefst specifieke zaken over uw wijk of buurt aan bij de gemeente?
Via...

63%
@

26%

35%

e-mail

i

website
gemeente

telefonisch

14%

25%

wijk-/stads/dorpsraadof platform

wijkwethouder

Contact met wijkwethouders

23%

Bij vragen over een specifiek
onderwerp m.b.t. een wijk zou 28%
naar de wijkwethouder gaan en
26% naar de vakwethouder van
het onderwerp. De rest weet het
niet of neemt geen contact op.

9%

weet wat een
wijkwethouder inhoudt

weet wie hun
wijkwethouder is

Respondenten die op de hoogte
waren van het doel van een
wijkwethouder zijn eerder geneigd
contact op te nemen met de
wijkwethouder (40%).

59%
ervaring positief

8%
heeft wel eens contact gehad met
een wijkwethouder

12%
ervaring negatief

Taken wijkwethouder
Wat moeten volgens u de taken van een wijkwethouder zijn?
Aanspreekpunt voor wijk, schakel tussen
inwoners en gemeente

76%

Oren en ogen van het college in de wijk

66%

Aanwezig zijn bij georganiseerde overleggen
in de buurt

59%

Bemiddeling bij belangentegenstellingen in
de wijk

39%

Aanwezig zijn bij evenementen in de wijk

37%

Stimuleren van inwonersinitatieven

36%

Aanwezig zijn bij de wijkschouw
Beslissen over wijk/buurtaangelegenheden

33%
21%

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
Naast het panelonderzoek zijn er verdiepende sessies gehouden met de gemeente en wijkwethouders zelf,
wijk- en buurtplatforms en inwoners om de ervaringen met wijkwethouders te bespreken. Alle resultaten zijn
gebundeld tot één rapportage, waarin aandachtspunten naar voren komen met betrekking tot de invulling van
het wijkwethouderschap in de gemeente.
Het college van B&W en de gemeenteraad hebben kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek.
Het college van B&W geeft de resultaten mee aan de partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen de
gemeenteraad en het college van B&W zullen vormen. Zij kunnen de uitkomsten gebruiken om te bepalen of
en hoe ze in de volgende bestuursperiode het wijkwethouderschap verder vorm willen geven.

