Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie
Nummer
Zaaknummer
Naam commissielid
Fractie
Onderwerp

DOC-20-326524
Z-19-083029
T. Beerepoot
VVD
Commissievragen VVD raadscie. 3-12 agendapunt 8.1 Tweede
raadsvoorstel LTA Stresstest
Datum waarop de vraag is gesteld
30 november 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling
Inleiding
De inwoners en vervolgens de maatschappelijke partners (verenigingen, schoolbesturen enz.) uit de
verschillende kernen worden in de inspraak betrokken. Inwoners worden geraadpleegd via een
enquête. De partners mogen wat meer, zij zijn adviseur.
1.

U gaat de inwoners via een enquête (digitaal) raadplegen en daaruit wilt u een
voorkeursrichting opstellen. Hoe selecteert u die inwoners? Gericht, willekeurig,
steekproef?

antwoord

De populatie voor de enquête zijn inwoners van 15 jaar of ouder. De enquête wordt
breed uitgezet om zo veel mogelijk verschillende inwoners binnen deze populatie te
bereiken, zodat betrouwbare uitspraken over de resultaten gedaan kunnen worden en
de enquête representatief is. Het uitgangspunt hierbij is dat elke inwoners eenmalig
aan de enquête mee kan doen. Hoe we dit precies gaan vormgeven werken we nog
nader uit.

2.

Daarna gaat u de maatschappelijke stakeholders als adviseurs erin betrekken. Het is
goed voor te stellen dat mensen die in dit soort besturen zitten juist de meest
geïnteresseerde inwoners van een kern zijn. Kan zich dan niet de situatie voordoen dat
de groep geënquêteerde inwoners (voor een deel) dezelfde personen omvat als de
stakeholdersgroep? Vooral in kleinere kernen zal dit vrij snel optreden.

Antwoord

Dat is mogelijk en ook wenselijk. De raadpleging door de enquête is wezenlijk anders
dan de advisering, er is daarom geen sprake van dubbele deelname. Deze
geïnteresseerde inwoners mogen vanuit hun rol als inwoner deelnemen aan de enquête
en als zij ook stakeholder zijn, mogen zij meedoen aan de advisering. Daarnaast wordt
in de enquête benadrukt dat zij deze invullen vanuit hun rol als inwoner.

