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Geachte leden van de gemeenteraad,
Eenmaal in de twee jaar neemt de gemeente Bloemendaal deel aan het landelijke onderzoek
Waar Staat Je Gemeente, bestaande uit een Burgerpeiling en een Klanttevredenheidsonderzoek
Balie. We peilen hiermee de tevredenheid van inwoners over onze gemeentelijke organisatie en
dienstverlening. Het onderzoek is inmiddels weer uitgevoerd. Net als bij de vorige deelname in
2016 is de beoordeling van inwoners opgesplitst per dorpskern.
De resultaten worden u bij deze brief aangeboden. Het rapport met de resultaten van
Bloemendaal, inclusief een vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten vindt u als bijlage
Voor de Burgerpeiling zijn vragenlijsten aan een willekeurige steekproef onder inwoners
verzonden. Voor het klanttevredenheidsonderzoek Balie is bij de servicebalie een vragenlijst
verspreid. De opgehaalde respons is voldoende voor betrouwbare resultaten.

In de Burgerpeiling vragenlijst komen de volgende vier maatschappelijke thema's aan de orde:
1. Woon- en leefklimaat: het onderdeel woon- en leefklimaat gaat in op betrokkenheid bijen inzet voor de buurt en samenwerking en partnerschap met de gemeente.
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Relatie inwoner- gemeente: het onderdeel Relatie inwoner-gemeente besteedt aandacht
aan de netwerksamenleving en de veranderende rol van burger en overheid

(doedemocratie).
Gemeentelijke dienstverlening: het onderdeel gemeentelijke dienstverlening gaat over de
dienstverlening van de gemeente.
Zorg en welzijn: het onderdeelZorg en welzijn gaat in op de decentralisatie en de
maatscha ppel ij ke veerkracht (vrijwi gerswerk, ma ntelzorg ).
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Overzicht van de resultaten
De resultaten van de burgerpeiling van 2019 zijn vergeleken met de resultaten van andere
vergelijkbare gemeenten. De resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek zijn vergeleken
met de resultaten uit 2016. Dit was niet mogelijk voor de resultaten van de burgerpeiling omdat
de inhoudelijk vragenlijst van dit onderzoek, synchroon met het veranderende takenpakket van
de gemeente, is veranderd.

pportcijfer per thema
Respondenten zijn gevraagd de vier maatschappelijke thema's met een rapportcijfer te becijferen
De resultaten hiervan vindt u hieronder.
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Scores op stellingen per thema
Aan de respondenten zijn ook verschillende stellingen en vragen voorgelegd per thema, om zo

verdiepend inzicht te verkrijgen. Hierdoor kan het zijn dat het rapportcijfer in vergelijking met
andere gemeenten hoog ligt, terwijl de score op stellingen en vragen individueel in vergelijking
met andere gemeenten laag ligt. De scores per stelling zijn te vinden in het volledige rapport in
de bijlage. Uit de stellingen blijkt dat de gemeente op het thema Relatie inwoner-gemeente en het
onderwerp participatie laag scoort in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten.
Resultaten open vragen

Naast het rapportcijfer en de stellingen hebben bewoners ook de mogelijkheid gekregen om open
vragen te beantwoorden. Deze antwoorden zijn verdeeld in verschillende domeinen en bijgevoegd
in de bijlage. De open vragen bieden verdiepend inzicht in wat er speelt onder bewoners.

Wat doen we met de resultaten?
Waar Staat Je Gemeente is het leidende onderzoek naar de tevredenheid van inwoners over het
functioneren van de gemeente. De resultaten vormen zo voor ons college, raad en ambtelijk
apparaat input voor de sturing op en mogelijke wijzigingen in de uitvoering en vorming van
beleid. Dit onderzoek wordt over twee jaar nogmaals uitgevoerd, zodat duidelijk wordt wat de
effecten zijn van wijzigingen in de begroting en beleid op de beoordeling van inwoners van de
gemeente. Tevens worden de resultaten van het onderzoek door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten op de website www.waarstaatjegemeente.nl in een viewer interactief weergegeven,
zodat per beleidsterrein en onderwerp de vergelijking met andere gemeenten kan worden
opgezocht.
De resultaten van de deelname in 2019 laten zien dat de bewoners van de gemeente
Bloemendaal ten opzichte van vergelijkbare gemeenten zeer positief zijn over het woon- en
leefklimaat van Bloemendaal en voldoende tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening.
Op onderwerpen als maatschappelijke veerkracht van inwoners en mantelzorg die vallen onder
het thema zorg en welzijn wordt ook voldoende gescoord ten opzichte van andere vergelijkbare
gemeenten. De resultaten van de stellingen en vragen laten met name zien dat op het onderwerp
relatie inwoner - gemeente nog veel te halen valt. Op elke stelling wordt door de bewoners lager
gescoord dan de vergelijkbare gemeenten. Dit gaat ook op voor het thema 'participatie'.
Naar aanleiding van het rapport zal een plan van aanpak worden opgesteld. Met deze collegebrief
informeren wij u over de resultaten en het rapport. Het college adviseert u grondig kennis te
nemen van de resultaten en de bijlagen en u te bezinnen op welke manier u hiermee om wilt
gaan. Na uw reactie zal een plan van aanpak worden opgesteld, wat vervolgens met u gedeeld zal
worden.
De resultaten van het onderzoek worden met een persbericht bekendgemaakt, het rapport wordt
gepubliceerd op de gemeentelijke website en op de website van www.waarstaatjegemeente.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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