Samenwerken met de gemeente
In augustus en september 2021 hebben we een onderzoek gehouden onder de leden van
het inwonerspanel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’. Dit onderzoek ging over de samenwerking
tussen inwoners en gemeente en het betrekken van inwoners bij plannen van de
gemeente. We noemen dat ook wel participatie. We zijn erg blij met de grote deelname!
447 van de 1.418 panelleden vulden de vragenlijst in. Door het grote aantal deelnemers
geeft dit onderzoek een betrouwbaar en nauwkeurig beeld. We delen graag wat
onderzoeksresultaten.

Participatie
Welke vormen van participatie vindt u dat de
gemeente moet gebruiken?
Top 3

Het informeren
van inwoners,
bedrijven en
andere belanghebbenden
77%

Inwoners de
mogelijkheid
geven om hun
mening te geven
72%

Zich laten
adviseren door
inwoners,
bedrijven en
andere belanghebbenden
64%

‘Plannen van de gemeente zijn beter als het samen
met inwoners is gemaakt’
(Zeer) eens
80%

Neutraal
5%

(Zeer)
oneens
3%

Weet ik niet
2%

Wat is/zijn voor u de belangrijkste reden(en) om samen
te werken met de gemeente Oude IJsselstreek?
Top 3

Het verbeteren
van mijn eigen
woonomgeving
85%

Het bewaken van
de belangen van
de buurt
(gemeenschap)
59%

Ik wil op de
hoogte zijn van
alle plannen
52%

‘De gemeente betrekt haar inwoners voldoende bij
haar plannen’
(Zeer) eens
17%

Neutraal
34%

(Zeer)
oneens
41%

Weet ik niet
7%

Participatie
‘Het is duidelijk hoeveel invloed ik heb
als ik samenwerk met de gemeente’
(Zeer)
eens
11%

Neutraal
32%

(Zeer)
oneens
46%

Weet ik
niet
11%

Met welke stelling bent u het het meest eens?
De gemeente moet zelf Inwoners moeten overbeslissingen nemen en
al over mee kunnen
zoveel mogelijk luistebeslissen
ren naar inwoners
20%
80%

Weet ik niet/ geen
mening
1%

Vanaf 2022 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. In deze wet staat onder andere omschreven dat een
initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor het informeren en betrekken van zijn omgeving. Dat betekent, dat inwoners
die bijvoorbeeld bouwplannen hebben, zelf hun omgeving moeten informeren en betrekken.
Wat vindt u er van dat inwoners zelf hun omgeving moeten informeren en betrekken bij hun plannen?
Top 3
De gemeente moet helpen bij het informeren en betrekken 38%
Ik vind dit een verantwoordelijkheid van de gemeente 19%
Een mooi voorbeeld van Naoberschap 14%

Bekendheid van partijen en personen
Kent u de
belangenvereniging in
uw dorp?

Kent u één of meer raadsleden in de
gemeente Oude IJsselstreek?

Kent u (enkele) wethouders en/of
ambtenaren van de gemeente
Oude IJsselstreek?

Ja 49%
Nee 51%

Ja, één 14%
Ja, meer 48%
Nee 37%

Ja, één of meer wethouder(s) 48%
Ja, één of meer ambtenaren 37%
Nee 36%

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
De resultaten hebben direct invloed op het beleid over samenwerking tussen inwoners en gemeente (participatiebeleid).
Zo komt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat inwoners graag persoonlijk worden uitgenodigd om samen te werken. Nu
wordt vaak een algemene oproep gedaan, maar dat is dus niet voldoende. In het beleid komt nu te staan, dat we andere
(persoonlijke) manieren in gaan zetten om inwoners te bereiken. Het belangrijkste doel van samenwerken met de
gemeente is volgens de deelnemers aan het onderzoek dat er betere plannen worden gemaakt. Zo zijn er nog veel meer
uitkomsten die ons helpen bij het schrijven van het beleid dat we eind dit jaar voorleggen aan de Raad. U kunt het als
inwoner dan ook inzien. Uiteraard zullen we hier over communiceren. Nog niet
via een persoonlijk bericht, maar wel in de gemeentepagina’s en op onze social
media kanalen.

