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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De inzet van het inwonerpanel bij de voorbereidingen voor de begroting 2021. 

 
Inleiding 
In de voorjaarsnota 2021 hebben wij het proces geschetst om te komen tot een sluitende begroting 
voor 2021. Daartoe moet, afhankelijk van de wensen voor nieuw beleid, circa € 1 miljoen aan dekking 
worden gevonden. In het proces is de inzet van het inwonerpanel voorzien. Tijdens de 
oordeelsvormende raadsvergadering van 19 mei jl. zijn vragen gesteld over de vorm en de rol van 
deze raadpleging van de inwoners. In deze raadsinformatiebrief geven wij nadere toelichting op de 
inzet van het inwonerpanel.  

 
Informatie 
Wat is het inwonerpanel en waarvoor kan het worden ingezet 
Het inwonerpanel is een digitaal panel dat bestaat uit groep inwoners die een aantal keer per jaar 
met ons meedenkt over actuele thema’s die in onze gemeente spelen. Alle inwoners van Goirle en 
Riel vanaf 16 jaar zich kunnen inschrijven. Het enige dat daarvoor nodig is, zijn een e-mailadres en 
internettoegang. Ondernemers en andere belanghebbenden kunnen zich dus alleen inschrijven, als 
zij ook inwoner zijn van Goirle. Het inwonerpanel is gevormd bij de peiling over de bouwstenen voor 
de omgevingsvisie. Van de deelnemers hebben toen ca. 90 inwoners aangegeven dat zij vaker willen 
worden bevraagd over onderwerpen die in Goirle spelen. Inmiddels zijn wij een wervingscampagne 
gestart voor de werving van deelnemers aan het inwonerpanel. Wij streven naar aanmelding van 500 
inwoners, want voor een representatief beeld zijn 375 á 400 ingevulde vragenlijsten nodig. Daarmee 
is ondervangen dat niet iedereen die zich heeft aangemeld, bij iedere peiling zal meedoen. Op onze 
internetpagina hebben wij informatie opgenomen over het instrument en de mogelijkheden voor 
aan- en afmelding.  
 
Als het aantal deelnemers te laag is voor een statistisch gezien representatief beeld wordt dat in de 
eindrapportage vermeld. Door het inwonerpanel regelmatig op een thema in te zetten, ontstaat een 
beeld van het draagvlak bij inwoners voor maatregelen die zijn getroffen. De opzet van het 
inwonerpanel is dus niet te vergelijken met de raadpleging van onze inwoners bij de voorbereidingen 
voor de begroting 2020.   
 
Verwachtingen ten aanzien van de opbrengst 
De inzet van het inwonerpanel moet uw raad en ons college helpen bij de voorbereidingen van het 
dekkingsplan voor 2021. Tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. zijn door u een aantal nuttige 
suggesties gedaan. Gevraagd is om duidelijke kaders en om het prikkelen van creativiteit bij 
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inwoners. In de vraagstelling houden wij daarmee rekening. Wij doen dat door te bevragen wat 
belangrijk/belangrijker wordt gevonden en door te vragen door middel van het voorleggen van 
dilemma’s binnen een bepaald thema. Door aan te sluiten bij de bouwstenen uit het dekkingsplan bij 
de begroting 2020 kan de uitkomst vertaald worden naar dekkingsmogelijkheden die eerder zijn 
onderzocht. Voor de uitvoering van het onderzoek werken wij samen met onderzoeksbureau Het 
PON. Zij adviseert ons bij de samenstelling van de vragenlijst en kan daarbij putten uit verschillende 
voorbeelden van dergelijke onderzoeken bij andere gemeenten. De validiteit en objectiviteit van het 
onderzoek is hiermee geborgd.   
De kaders worden vooral door uw raad meegegeven. Daarvoor liggen de vier strategische keuzes 
voor. Over de rol van het inwonerpanel bij de besluitvorming zijn tijdens de raadsvergadering 
opmerkingen gemaakt. We halen de stem van de inwoners op, zodat de gemeenteraad die kan 
meewegen in zijn besluit.  
 
Hoe ziet de planning er uit? 
Na uw besluitvorming op 2 juni a.s. gaan wij verder met de voorbereidingen voor de inzet van het 
inwonerpanel bij de begrotingsvoorbereiding. Op 22 juni wordt de uitnodiging aan de panelleden 
verzonden en op 5 juli sluit de termijn voor het invullen van de vragenlijst. Circa 2 weken daarna is de 
eindrapportage beschikbaar. Dat biedt voldoende ruimte om uw raad in augustus kennis te laten 
nemen van de rapportage en, indien gewenst, het college nog nadere richting te geven voor 
uitwerking van het dekkingsplan bij de begroting 2021.  
 
Vervolg 
In uw vergadering van 2 juni 2020 staat de voorjaarsnota 2021 voor besluitvorming geagendeerd. Wij 
hebben met deze nadere toelichting duidelijkheid willen verschaffen over het instrument voor peiling 
van de mening van onze inwoners en de inzet van het instrument bij de voorbereidingen voor het 
dekkingsplan bij de begroting 2021. Bij de verdere voorbereiding houden wij rekening met de 
wensen en suggesties van uw raad. Twee raadsleden zijn betrokken bij de voorbereiding van het 
onderzoek. Door deze collega raadsleden te voorzien van informatie over uw wensen en 
verwachtingen heeft de raad direct invloed op de vraagstelling. 
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