Rondvraag raadscommissie 2 februari 2021

Fractie Burgerbelangen Dinkelland

Onderwerp: vragenlijst over het centrum van Ootmarsum.
De Gemeente schrijft dat ze ALLE inwoners van Ootmarsum een vragenlijst gestuurd hebben
waarin een code vermeldt staat die slechts eenmaal gebruikt kan worden.
De vragenlijst is opgesteld door bureau Exploratio.
Over de vragenlijst hebben we de volgende vragen en opmerkingen;
Als de gemeente geïnteresseerd is in de mening van ALLE bewoners, zie hiervoor de
informatie van het Dinkellandpanel van 3 september 2019 waarin gesteld wordt dat
iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen, waarom is de vragenlijst met de eenmalige
code dan slechts per huis(houden) gezonden?
Per huis(houden) kan slechts een persoon de vragenlijst invullen. De mening van andere
bewoners telt dan kennelijk niet. Zo worden grote aantallen mensen buitengesloten
terwijl de gemeente zegt dat ze geïnteresseerd zijn in de mening van ALLE inwoners.
Hoe rijmt dat met elkaar?
Per huishouden kunnen nogal verschillende opvattingen en visies leven. Jongeren hebben
andere belangen dan ouderen en ondernemers wellicht andere belangen dan hun
huisgenoten etc.. Hoe gaat u als College hiermee om?
De vragenlijst is slechts via Internet in te vullen. Huishoudens/ personen die niet over een
computer beschikken of een tekort in digitale vaardigheden hebben, worden
hiermee uitgesloten van deelname. Controleert u wie mee heeft gedaan of niet? En zo nee
hoe komt u dan bij het gewenste resultaat?
De inperking van de mogelijkheden om de mening van alle burgers te inventariseren,
beperkt op voorhand de geldigheid van het onderzoek. Bent u het daarmee met ons eens?
Bij een aantal vragen missen we de mogelijkheid om nuancering aan te kunnen brengen of
met eigen ideeën omtrent het thema van de vraag te komen die niet vermeld
staan bij de antwoord opties. Hebt u hier niet aan gedacht?
We missen de mogelijkheid om de vragenlijst op te slaan en/of te printen. We missen
hiermee het overzicht over de vragen en onze antwoorden daarop.
Waarom is deze functie er niet aan toegevoegd?
Door wie zijn de vragen opgesteld?
Is het panel van inwoners/ondernemers betrokken geweest bij de opstelling van de vragen?
Wat was de samenstelling van het panel?
Wie was verantwoordelijk voor de samenstelling van het panel?
Wat zijn de kosten van de door bureau Exploratio opgestelde vragenlijst en de verdere
afwikkeling daarvan?

Wanneer en op welke wijze worden de uitkomsten van de vragenlijsten gepresenteerd?

