
College 

 

 
 

 
 
Raadsinformatie  
  
Aan Raad 
Portefeuillehouder Mark van Stappershoef 
Onderwerp Raadsinformatie burgerpeiling "waarstaatjegemeente" 
Datum 21-10-2016 

Afschrift aan   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
De gemeente Goirle neemt al sinds 2006 deel aan het onderzoek "waarstaatjegemeente". 
KING heeft in 2013 samen met een aantal gemeenten, de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek 
(VSO) en diverse onderzoeksbureaus waaronder het PON, een nieuwe standaard voor 
burgerpeilingen door gemeenten ontwikkeld. Het vernieuwde onderzoek sluit beter aan bij de 
ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben. De maatschappelijke thema’s komen 
overeen met belangrijke thema’s voor gemeentelijk beleid en bijvoorbeeld de begroting. De vragen 
hebben betrekking op vier maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, dienstverlening en 
relatie tussen inwoners en gemeente. Specifieke aandacht is er voor de mate waarin de gemeente 
erin slaagt aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners. 
 
In het algemeen scoren we beter dan de referentiegemeenten. Aangezien alleen de positieve punten 
zijn benoemd die er extra goed uitspringen, zou een ander beeld kunnen ontstaan. Voor 
uitgebreidere informatie verwijs ik u naar het bijgevoegde rapport. 
 
Onderdelen waarbij we veel hoger dan de referentiegemeenten scoren: 

• Ik voel me thuis in deze buurt 
• De gemeente doet wat ze zegt 
• De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen 
• Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren 
• Ik vond het aanvragen of voorleggen gemakkelijk 
• Ik kan gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke informatie komen 

 
Onderdelen die verbeterd kunnen worden: 

• Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid van mijn buurt 
• De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid 

De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan 
leefbaarheid en veiligheid 
De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid 
voldoende 

• De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is 
• De medewerker kon zich goed inleven 
• De medewerker bood de ruimte om mee te denken 
• De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij / zij verleende 
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Gemeentelijke dienstverlening 
In het Actieplan Nieuwe Dienstverlening heeft het college vijf ambities verwoord, waaraan 12  
doelstellingen zijn gekoppeld. Zes van die doelstellingen zouden gemeten worden aan de hand van 
de uitkomsten van het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl.  Nu dat niet (goed) mogelijk blijkt, zullen 
we onderzoeken of de doelstellingen aangepast moeten worden, of dat er een andere manier is om 
de doelstellingen te meten. 
 
Veiligheid 
Bij het realiseren van het huidige collegeprogramma wordt op themaniveau vanuit de gemeente, 
meer dan in het verleden, actief contact gezocht met de inwoners van Goirle. In de recent 
vastgestelde Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 heeft burgerparticipatie op het gebied 
van  veiligheid en leefbaarheid extra aandacht gekregen, zo worden buurtinitiatieven ondersteund en 
burgers actief betrokken bij beleidsontwikkeling. Met de toegekende middelen uit de Kadernota, 
waaronder een extra structurele functie,  is dit ook realistisch en uitvoerbaar. 
 
Uiteraard zullen de uitkomsten van Waarstaatjegemeente gebruikt worden bij het inrichten van 
burgerparticipatie. Daarnaast zal begin 2017 De Veiligheidsmonitor uitgevoerd worden, een 
onderzoek geheel gewijd aan het thema veiligheid, welke naar verwachting hier verdere nuancering 
en diepgang in aan zal brengen. 
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