Gemeente Goirle – onderzoek Bezuinigingen
Onderzoek Bezuinigingen | juni – juli 2020
Het PON | drs. Karin du Long en Femke Lijbers

Opmerking bij de tabellen en figuren:
• Door afrondingsverschillen komt het totaal niet altijd exact op 100%
uit maar soms op 99% en soms op 101%.
• ‘N’ staat voor het aantal mensen dat een vraag beantwoord heeft.
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1. Inleiding
Thema van het onderzoek

Veldwerk en respons

Onderwerp van dit onderzoek is de bezuinigingen waar de
gemeente Goirle voor staat.
De gemeente is bezig met het maken van de financiële plannen
voor 2021. De gemeente staat er financieel slecht voor. Dat
komt doordat ze de laatste jaren meer geld moesten uitgeven
dan beschikbaar was. De gemeente moet daarom in 2021 en de
jaren daarna bezuinigen. Dat betekent dat de gemeenteraad
keuzes moet maken. De mening van inwoners van de gemeente
is daarbij belangrijk. Wat vinden inwoners belangrijk voor hun
gemeente? Hebben ze zelf ideeën voor bezuinigingen? De
uitkomsten van dit onderzoek neemt de gemeenteraad mee als
ze in het najaar besluiten neemt over de plannen en uitgaven
voor volgend jaar.

Veldwerk
Het onderzoek is uitgevoerd op verschillende manieren:
• Inwonerpanel Goirle: de vragenlijst is online voorgelegd aan
de leden van het online inwonerpanel van de gemeente.
• Social media: via een oproep op social media-kanalen van
de gemeente zijn alle inwoners uitgenodigd de online
vragenlijst in te vullen.
•

Tussen 23 juni en 6 juli 2020 hebben in totaal 512 inwoners
van de gemeente meegewerkt aan het onderzoek. Dat is
voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De
onderzoeksverantwoording is in de laatste sheet
weergegeven.
Respons Inwonerpanel Goirle

409

Respons social media open link

103

Totale respons

512
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2. Wonen in de gemeente Goirle

Vraag 2: Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om in gemeente
Goirle te wonen? Meerdere antwoorden mogelijk. (n=512)
%

Vraag 1: Hoe lang woon je in de gemeente Goirle? (n=512)

Korter dan 2 jaar

7

11

2 tot 5 jaar
7
5 tot 10 jaar

61

14
10 tot 20 jaar
Langer dan 20 jaar

Het dorpskarakter

58

Groene woonomgeving

57

De woning waar ik woon, sluit aan bij mijn behoefte

48

Veilige woonomgeving

40

Omdat mijn partner/vrienden/familie hier wonen

37

Dicht bij voorzieningen in omliggende gemeenten

36

De bewoners gaan prettig met elkaar om

36

Ik ben hier opgegroeid

36

Ruime woonomgeving

34

Dicht bij snelwegen

25

Dicht bij werk

23

De culturele voorzieningen

19

De sportvoorzieningen

16

Het aanbod van winkelvoorzieningen

16

Dicht bij onderwijsvoorzieningen

14

De horecavoorzieningen

10

De zorgvoorzieningen

7

Anders

5
3

De activiteiten in buurthuizen
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2. Wonen in de gemeente Goirle
Toelichting
•

De meeste respondenten (61%) wonen al lang in Goirle: langer dan 20 jaar. 14% woont er tussen de 10 en 20 jaar, 7% 5 tot 10 jaar en 18%
korter dan 5 jaar.

•

Belangrijkste redenen om in de gemeente Goirle te wonen: het dorpskarakter (58%), de groene woonomgeving (57%), de woning waarin
mensen wonen (48%), de veilige woonomgeving (40%) en het feit dat partner, vrienden of familie (sociaal netwerk) er ook wonen (37%).
De redenen om in Goirle te wonen, komen overeen met de resultaten op een soortgelijke vraag in het eerder uitgevoerde onderzoek rondom
de Omgevingsvisie (december 2019 / januari 2020).

•
•

De genoemde redenen zijn voor veel inwoners belangrijk en zouden dus zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Bij het maken van keuzes
in de bezuinigingen kan hiermee rekening worden gehouden.
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3. Rol van de gemeente
Toelichting
Vraag 3: Aan welke onderwerpen moet de gemeente Goirle in ieder geval aandacht
geven? Meerdere antwoorden mogelijk. (n=504)
%

•

We hebben respondenten gevraagd aan welke
onderwerpen de gemeente in ieder geval
aandacht moet besteden / zich op moet richten.
Thema’s die inwoners bij het werk van de
gemeente vinden horen.

•

Veiligheid, culturele voorzieningen,
natuur&landschap, gezondheid, welzijn en zorg
en wonen worden door de meerderheid als een
thema genoemd waar de gemeente aandacht
aan moet besteden.

•

Er zijn veel onderwerpen die hoog scoren,
oftewel: veel inwoners vinden dat veel
onderwerpen aandacht van de gemeente
verdienen.

%

Veiligheid (criminaliteit, gevaarlijke stoffen)

61

Onderwijs

37

Culturele voorzieningen (wijkcentra, cultureel centrum
Jan van Besouw, muziekschool, bibliotheek)

58

Participatie van inwoners

37

Natuur en landschap

58

Ruimtelijke kwaliteit

35

Gezondheid, welzijn en zorg (ouderen, jeugd,
mantelzorg, leefstijl etc.)

55

Biodiversiteit

28

Wonen

53

Economie en bedrijvigheid

27

Milieu (lucht, geluid, fijnstof etc.)

50

Gemeenschapszin / sociale contacten tussen
inwoners

26

Duurzaamheid, klimaat en energie(transitie)

45

Horecavoorzieningen

21

Mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid

42

Communicatie (telefoon, glasvezel)

21

Water (opvang, berging en afvoer)

41

Landbouw(transitie)

12

Winkelvoorzieningen

41

Andere thema’s

8

Sportvoorzieningen

38
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3. Rol van de gemeente
Vraag 4: Kun je omschrijven wat de gemeente moet doen? De meestgenoemde antwoorden per categorie samengevat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid (criminaliteit, gevaarlijke stoffen): meer (zichtbaarheid) politie en handhaving, meer controles, dumping (drugs)afval tegengaan.
Culturele voorzieningen (wijkcentra, cultureel centrum Jan van Besouw, muziekschool, bibliotheek): subsidie/ financiering, Jan van Besouw behouden, culturele
voorzieningen behouden.
Natuur en landschap: behoud, bescherming, niet bouwen in natuurgebieden.
Gezondheid, welzijn en zorg (ouderen, jeugd, mantelzorg, leefstijl etc.): Faciliteiten/faciliteren van voorzieningen, ondersteuning bieden waar nodig.
Wonen: betaalbare woningen, meer starterswoningen, voldoende woningen.
Milieu (lucht, geluid, fijnstof etc.): controles, handhaving, snelheid verlaging
Duurzaamheid, klimaat en energie(transitie): stimuleren van verduurzaming, zonnestroom, ondersteuning verduurzaming inwoners.
Mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid: verbeteren busroutes, onderhoud wegen, verbeteren verkeersveiligheid.
Water (opvang, berging en afvoer): betere afvoer, regenwater benutten, riolering op orde.
Winkelvoorzieningen: voorkomen leegstand, zorgen voor diversiteit winkelaanbod, zorgen dat de Hovel niet verder achteruit gaat.
Sportvoorzieningen: faciliteren, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen houden/maken, betaalbaarheid.
Onderwijs: goed aanbod, goede gebouwen.
Participatie van inwoners: betrekken inwoners, bevorderen inspraak en meedenken, burgerinitiatieven stimuleren.
Ruimtelijke kwaliteit: behouden dorps karakter, niet alles volbouwen.
Biodiversiteit: stimuleren, meer diversiteit in beplanting.
Economie en bedrijvigheid: Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, werkgelegenheid stimuleren/behouden.
Gemeenschapszin / sociale contacten tussen inwoners: bevorderen onderling contact, Jan Besouw belangrijk, stimuleren van activiteiten.
Horecavoorzieningen: aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren, meer horeca/terrassen, minder strenge regels.
Communicatie (telefoon, glasvezel): glasvezel aanleggen, faciliteren.
Landbouw(transitie): duurzamer, overleg met boeren.
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4. Rol van inwoners
%

Vraag 5: Aan welke thema’s kunnen inwoners zelf meewerken?
Denk bijvoorbeeld aan bouwen in eigen beheer, buurtpreventie,
groenonderhoud, melden van overtredingen en het verlenen van mantelzorg
of verrichten van vrijwilligerswerk. Meerdere antwoorden mogelijk. (n=459)

Toelichting
We vroegen respondenten aan welke thema’s zij zelf een bijdrage zouden
kunnen leveren.
Inwoners zien voor zichzelf vooral een rol / taak weggelegd als het gaat om
sociale contacten tussen inwoners (71%), sociale veiligheid (64%),
participatie van inwoners (53%), duurzaamheid (46%), afvalinzameling
(44%) en gezonde leefomgeving (42%). Iets minder maar toch ook nog
ongeveer een derde ziet een rol van inwoners bij verkeersveiligheid,
onderhoud openbare ruimte, toezicht en handhaving, zorg en welzijn en
(behoud) voorzieningen.

Sociale contacten tussen inwoners

71

Sociale veiligheid

64

Participatie van inwoners

53

Duurzaamheid

46

Afvalinzameling

44

Gezonde leefomgeving

42

Verkeersveiligheid

35

Onderhoud openbare ruimte

33

Toezicht en handhaving

32

Zorg en welzijn

30

(Behoud) voorzieningen

29

Inrichting openbare ruimte

24

Buitengebied (natuur/landbouw)

23

Bedrijvigheid en werkgelegenheid

15

Bereikbaarheid en mobiliteit

11

Het woningaanbod

11

Dat weet ik niet

5

Anders

5

Geen van deze thema’s

1
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4. Rol van inwoners
Vraag 6: Kun je omschrijven wat inwoners zelf kunnen doen? De meestgenoemde antwoorden samengevat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale contacten tussen inwoners: buurtbijeenkomsten, buurt app, sociale controle.
Sociale veiligheid: alertheid, aandacht medemens, buurtapp, buurt preventie, elkaar helpen.
Participatie van inwoners: meedenken via het inwonerspanel, meedoen.
Duurzaamheid: afval scheiden, isoleren, groene energie, zelf investeren.
Afvalinzameling: afval scheiden, zwerfafval opruimen.
Gezonde leefomgeving: zorgen voor een veilige en nette omgeving, meer groen.
Verkeersveiligheid: aan regels houden, zachter rijden.
Onderhoud openbare ruimte: eigen rommel opruimen, onderhoud openbaar groen, vrijwilligerswerk.
Toezicht en handhaving: buurtpreventie, melding maken, sociale controle.
Zorg en welzijn: mantelzorg, vrijwilligerswerk, elkaar helpen.
(Behoud) voorzieningen: vrijwilligerswerk, mee doen en denken, lokale ondernemingen steunen.
Inrichting openbare ruimte: meedenken, ideeën aandragen, participeren.
Buitengebied (natuur/landbouw): schoon houden, rommel opruimen, onderhoud.
Bedrijvigheid en werkgelegenheid: lokale economie steunen door lokaal te kopen.
Bereikbaarheid en mobiliteit: meedenken.
Het woningaanbod: bouwen in eigen beheer/ zelf laten bouwen.
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5. Wat als? voorbeelden
Toelichting
Op het moment waarop dit onderzoek is uitgevoerd, zijn nog geen harde keuzes gemaakt in waar wel of niet op bezuinigd moet gaan
worden.
Om toch zicht te krijgen op wensen van inwoners, hebben we hen een aantal voorbeeldcasussen voorgelegd. Daarmee kunnen we
achterhalen of inwoners bijvoorbeeld zelf meer taken willen oppakken of bereid zijn om bijvoorbeeld meer te betalen voor het
instandhouden van bepaalde voorzieningen.

De casussen die we hebben voorgelegd gaan over:
•
•
•
•

Openbare ruimte
Sportvereniging
Voorzieningen in de gemeente
Zorg en welzijn

Gemeente Goirle - Onderzoek Bezuinigingen 2020
10

5. Wat als? Voorbeeld Openbare ruimte
Voorbeeld Openbare ruimte | Stel de gemeente geeft minder geld uit aan het onderhoud van wegen en groen. Dan kan er
meer onkruid komen. De plantsoenen gaan er anders uitzien.
Vraag 7: Zou je meer willen betalen om ervoor te zorgen dat het
onderhoud van wegen en groen blijft zoals het nu is? (n=443)

Vraag 8: Zou je zelf iets willen doen in het onderhoud van het
openbaar groen in jouw woonomgeving? (n=443)

Ja
5

4

Ja
5

17

Misschien, dat hangt af van de
hoogte van de verhoging

28

24

Nee, ik heb daar geen extra geld voor
over

28

47

Misschien, dat hangt ervan af wat
ik kan doen
Nee

Nee, het onderhoud van de
openbare ruimte maakt me niet uit
Dat weet ik niet / geen mening

44
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Dat weet ik niet / geen mening

5. Wat als? Voorbeeld Openbare ruimte
Voorbeeld Openbare ruimte | Stel de gemeente geeft minder geld uit aan het onderhoud van wegen en groen.
Dan kan er meer onkruid komen. De plantsoenen gaan er anders uitzien.

Toelichting
We vroegen of mensen bereid zijn om meer te betalen om ervoor te zorgen dat het onderhoud van wegen en groen blijft zoals het nu is.
Bijna de helft antwoordt ‘Misschien, dat hangt af van de hoogte van de verhoging’. 17% is bereid meer te betalen. 33% is niet bereid
hiervoor meer te betalen. 4% heeft hierover geen mening.
De grootste groep zegt dus niet per definitie ‘nee’ tegen een mogelijke verhoging van lasten voor onderhoud van wegen en groen, maar laat
het afhangen van de daadwerkelijke hoogte hiervan.
Zijn mensen bereid om zelf iets te doen in het onderhoud van het openbaar groen in hun woonomgeving? 28% antwoordt ‘ja’ en 45% zegt
‘misschien, dat hangt ervan af wat ik kan doen’. 24% is niet bereid hier zelf een bijdrage aan te leveren. Er blijkt dus een grote groep
bereidwillig om kleine of grotere werkzaamheden op te pakken in het onderhoud van het openbaar groen.
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6. Wat als? Voorbeeld Sportvereniging
Voorbeeld Sportvereniging
Stel de gemeente verhoogt de huur van het sportpark om zo het onderhoud te kunnen betalen. De sportvereniging moet
daardoor meer betalen. Misschien vraagt de vereniging daarom een hogere contributie. Of vraagt leden om zelf klusjes te doen
voor hun sportclub.
Vraag 9: Wil je meer zelf doen of meer contributie betalen zodat
jouw sportclub het onderhoud kan regelen? (n=221*)

Vraag 10: Als je meer moet betalen of meer zelf moet doen, ga jij
dan je lidmaatschap opzeggen? (n=220)

Ja, ik wil zelf meer doen als dat nodig is

7

16

9

Ja, ik denk het wel

9

Ja, ik wil meer contributie betalen als dat nodig is

17
19

Ja, ik wil zelf meer doen én meer contributie
betalen als dat nodig is

22

Misschien, dat hangt ervan af wat ik kan/moet
gaan doen of van de hoogte van de contributie

20
21

Misschien, dat hangt af van de
hoogte van de verhoging of de
klusjes die ik moet doen

Nee, ik denk van niet
60

Nee, dat wil ik niet

Dat weet ik niet / geen mening
* Een deel van de respondenten heeft hierbij ‘niet van toepassing, ik ben geen lid van een sportvereniging in Goirle’.
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Dat weet ik niet / geen mening

6. Wat als? Voorbeeld Sportvereniging
Toelichting
We vroegen of mensen meer klusjes voor hun sportclub of -vereniging willen doen en/of bereid zijn om een hogere contributie te betalen
zodat de sportclub of –vereniging het onderhoud kan regelen.
221 respondenten vulden deze vraag in, de vraag is alleen ingevuld door mensen die lid zijn van een sportvereniging in Goirle.
Een meerderheid van 56% geeft aan meer te willen doen en/of te betalen: 16% wil meer klusjes/werkzaamheden doen, 19% is bereid meer
contributie te betalen als dat nodig is, 21% wil zowel meer doen als meer betalen. Een op vijf zegt ‘misschien, dat hangt af van wat ik
kan/moet gaan doen of van de hoogte van de contributie’ en 17% wil niet meer doen of betalen. We kunnen dus concluderen dat er, in het
geval van deze casus, een grote groep (56%) bereid is om meer te doen of te betalen voor de sportvereniging.
60% denkt niet dat als de contributie van hun sportclub hoger wordt of dat als ze meer klusjes moeten doen, ze hun lidmaatschap zullen
opzeggen. 9% denkt van wel en voor 22% is dit afhankelijk van de hoogte van de verhoging of het soort klusjes dat zij moeten doen.
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7. Wat als? Voorbeeld Voorzieningen in de gemeente
Voorbeeld Voorzieningen in de gemeente
Stel de gemeente geeft minder geld uit aan sommige voorzieningen. Daardoor kan het aanbod veranderen of minder worden.
Vraag 11: Welke van onderstaande voorzieningen heb jij nodig
om de komende 10 jaar prettig te leven in Goirle? (n=441)

Vraag 12: Wil je zelf meer betalen voor deze voorzieningen
als dat nodig is?

%

n

Ja

Misschien

Nee

Weet niet

Bibliotheek

294

45

26

27

2

42

Centrum voor het bezoek van culturele
activiteiten

365

44

36

18

2

Sportvelden

39

Muziekschool/muzieklessen

215

24

31

39

6

Zwembad/zwemplas

29

273

31

36

28

5

Sporthal

29

Cursussen of lessen in culturele/creatieve
activiteiten

Cursussen of lessen in culturele/creatieve activiteiten

28

Wijkcentrum/buurthuis

254

28

32

34

6

Wijkcentrum/buurthuis

26

Sportvelden

248

44

28

23

6

Muziekschool/muzieklessen

22

Sporthal

240

39

28

28

5

Jongerencentrum

21

Zwembad/zwemplas

269

33

32

32

4

Geen van deze

10

Jongerencentrum

203

31

28

35

7

Dat weet ik niet

2

Centrum voor het bezoek van culturele activiteiten

56

Bibliotheek

48

Onderwijsvoorzieningen
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7. Wat als? Voorbeeld Voorzieningen in de gemeente
Toelichting
We hebben respondenten een aantal culturele en sportieve voorzieningen voorgelegd en gevraagd welke voor hen belangrijk zijn om
prettig te wonen in Goirle.
Iets meer dan de helft (56%) heeft een centrum voor bezoek van culturele activiteiten aangekruist en ook de bibliotheek is voor bijna de
helft (48%) een belangrijke voorziening die het wonen in Goirle prettig maakt. Voor 10% van de respondenten zijn geen enkele van de
genoemde voorzieningen van belang voor het wonen in Goirle.
Zijn inwoners die gebruik maken van de betreffende voorziening ook bereid om hier meer voor te betalen?
Voor zowel de bibliotheek, centrum voor bezoek van culturele activiteiten, sportvelden, sporthal en zwembad/zwemplas geldt dat 33% tot
45% bereid is hiervoor zelf meer te betalen. Voor muziekschool/muzieklessen, wijkcentrum/buurthuis en jongerencentrum is de bereidheid
om meer te betalen kleiner.
We zien bij veel voorzieningen een verdeeldheid tussen de antwoorden ‘ja’, ‘misschien’ en ‘nee.
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8. Wat als? Voorbeeld Zorg en ondersteuning
Voorbeeld Zorg en ondersteuning
De gemeente heeft de wettelijke taak om inwoners die zorg of hulp nodig hebben, te ondersteunen. Denk hierbij aan
huishoudelijke hulp, hulp bij de administratie of het beschikbaar stellen van een rolstoel.
Vraag 13: Ontvang jij op dit moment hulp of ondersteuning vanuit
de gemeente? (n=439)

6

21

Vraag 14: Zou je een eigen bijdrage willen betalen als je zelf hulp of
ondersteuning nodig hebt? De bijdrage hangt af van je inkomen.(n=439)

Ja, ik ontvang hulp of ondersteuning
vanuit de WMO
Ja, ik ontvang jeugdhulp

7

Ja, ik denk het wel

13
42

Misschien, dat hangt af van
de hoogte van de bijdrage
Nee, ik denk van niet

Ja, ik ontvang hulp of ondersteuning
vanuit de WMO en ik ontvang jeugdhulp

Dat weet ik niet
91

Nee

38
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8. Wat als? Voorbeeld Zorg en ondersteuning
Toelichting
De meerderheid van de respondenten (91%) ontvangt op dit moment geen jeugdhulp of WMO vanuit de gemeente. Zij hebben wel de
vervolgvragen hierover ingevuld maar vanuit een puur theoretische situatie waarmee zij op dit moment nog niet te maken hebben. 9%
ontvangt op dit moment wel hulp of ondersteuning vanuit de gemeente. Deze groep is te klein om verdere resultaten naar uit te splitsen.
42% denkt wel bereid te zijn om een eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage te betalen als ze zelf hulp of ondersteuning nodig hebben. 38%
antwoord ‘misschien, dat hangt af van de hoogte van de bijdrage’ en 13% is hiertoe niet bereid. 7% heeft hierover geen mening.
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9. Stellingen over bezuinigingen
Vraag 15: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen over bezuinigingen?
Gesorteerd op % [(helemaal) eens] met de stelling
n

Helemaal
eens

Eens

Zowel eens
als oneens

Oneens

Helemaal
oneens

434

26

50

16

6

2

432

28

41

20

8

3

427

28

41

18

9

4

389

14

46

28

10

2

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

433

23

33

25

13

6

Mensen die het niet kunnen betalen, moeten altijd een
beroep op de gemeente kunnen doen voor een bijdrage.

428

19

34

29

13

5

Op sport moet niet bezuinigd worden.

426

13

34

28

20

5

Op culturele activiteiten moet niet bezuinigd worden.

428

14

30

28

17

11

423

8

31

27

22

12

420

6

20

23

35

15

Op hulp en zorg aan ouderen moet niet bezuinigd worden.
Als de gemeente moet bezuinigen mag dit niet ten koste gaan
van mensen die het niet al te breed hebben.
Op hulp en zorg aan kinderen en jongeren moet niet
bezuinigd worden.
Als inwoners zelf taken van de gemeente overnemen, kan dat
goedkoper dan wanneer de gemeente het zelf doet.

De OZB (onroerende-zaakbelasting) mag omhoog als dat
nodig is om waardevolle voorzieningen te behouden.
Het ondersteunen van bewonersinitiatieven is geen taak van
de gemeente.
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9. Stellingen over bezuinigingen
Toelichting – op volgorde % (helemaal) eens
Het draagvlak voor bezuinigingen op hulp en zorg een ouderen, minderbedeelden en kinderen en jongeren is het minst groot. 69% tot 76% is het (helemaal) eens
met de stelling dat hierop niet bezuinigd mag worden. De meerderheid (56%) vindt ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en vindt dat
mensen die het niet kunnen betalen een beroep op de gemeente zouden moeten doen (52% is het hiermee eens).

60% is van mening dat als inwoners taken van de gemeente overnemen dit goedkoper kan dan wanneer de gemeente het zelf doet. Het is dus aan te bevelen om
verder te onderzoeken welke taken door inwoners overgenomen kunnen worden en hierover met inwoners concrete afspraken te maken. Uit de resultaten van een
eerdere vraag uit dit onderzoek blijkt dat er in ieder geval onder een aanzienlijke groep inwoners draagvlak is om zelf taken op te pakken.
Iets minder draagvlak is er voor bezuinigingen op de sport (47% vindt dat hierop niet bezuinigd mag worden, 25% vindt van wel, 28% zowel eens als oneens).
Datzelfde geldt voor culturele voorzieningen (44% vindt dat hierop niet bezuinigd mag worden, 28% vindt van wel, 28% zowel eens als oneens).
Over verhoging van de OZB zijn de meningen ook verdeeld: 39% is voor verhoging van de OZB om daardoor waardevolle voorzieningen in stand te kunnen houden,
27% zowel eens als oneens en 34% is tegen verhoging.
50% vindt het ondersteunen van bewonersinitiatieven wel een taak van de gemeente, 26% vindt van niet.
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10. Ideeën van inwoners over bezuinigingen
Vraag 15: Heb je een goed idee over waar de gemeente op kan bezuinigen? En kun je uitleggen hoe we dit moeten doen?
Beschrijf jouw idee hieronder. Je mag ook meerdere ideeën geven.
Een groot aantal respondenten, ruim 250, heeft deze open vraag beantwoord.
Het totaal van gegeven ideeën is in een apart document aan de gemeente aangeleverd.
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11. Onderzoeksverantwoording
Verdeling naar leeftijd, geslacht en kern (ongewogen)
N

%

Leeftijdsgroepen

Inwonerpanel

409

80

Open link

103

20

Totaal

512

100

Methode

N

%

Man/vrouw

18 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 64 jaar

28
83
100
140

5
16
20
27

65 jaar of ouder

112

22

Niet ingevuld

49

10

Totaal

512

100

N

%

Kern

N

%

Man

259

51

Goirle

412

80

Vrouw

210

41

Riel

59

12

Anders

2

0

Niet ingevuld

41

8

Niet ingevuld

41

8

Totaal

512

100

Totaal

512

100

Representativiteit en betrouwbaarheid
De resultaten van het onderzoek zijn gewogen naar de leeftijd en geslacht. We doen dit om over- of ondervertegenwoordiging van groepen in de
respons te corrigeren zodat het overeenkomt met de verdeling in de totale populatie. Daardoor zijn de resultaten representatief op deze
achtergrondkenmerken. Het aantal respondenten dat de vragenlijst heeft ingevuld is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
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