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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de uitkomsten van de onderzoekenzorg en 
maatschappelijke veiligheid. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we kennisgenomen van de uitkomsten van de onderzoeken zorg en 
maatschappelijke veiligheid 
 
Toelichting 
In de periode medio november 2021 tot medio februari 2022 heeft Newcom Research & Consultancy in 
opdracht van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen een aantal thema’s onderzocht. 
 
Dit betreft een onderzoek Zorg en een onderzoek Maatschappelijke veiligheid. 
Bij beide onderzoeken zijn burgerpanels ingezet voor een online onderzoek. Het panel is aangevuld met een 
aselecte steekproef van inwoners die middels een brief met unieke code rechtstreeks toegang tot het 
onderzoek hadden. 
 
Voorafgaand aan de onderzoeken hadden we deze hoofdvragen: 
Zorg: Wat is de beleving van gezondheid (fysiek en sociaal) en wat is het zorggebruik onder inwoners, ook in 
relatie tot de actualiteit (impact covid-19) en de eerdere meting in 2018? 
Maatschappelijke veiligheid: Hoe is het gesteld met de leefbaarheid en maatschappelijke veiligheid onder 
inwoners in zowel het binnen- als buitengebied? 
Op basis van het onderzoek in beide gemeenten kunnen we de volgende hoofdconclusies formuleren: 
 
Zorg: 
1. Over het algemeen is er sprake van goede gezondheid en welzijn in de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen. 
2.De verschillen in (de beleving van) gezondheid tussen Dinkelland en Tubbergen zijn minimaal. 
3.In beide gemeenten is er weinig veranderd ten opzichte van 2018. De kleine veranderingen zijn meestal in 
positieve richting, behalve als het gaat om Noaberschap. 
4.De kleine groep die minder gezond en wel is, heeft vaak te maken met een stapeling van problemen. 
5.De (mentale) impact van Corona lijkt groot. Stress en eenzaamheid komen vaker voor, terwijl er minder 
bewogen is dan vóór Corona. 
 
 

 



Maatschappelijke veiligheid: 
1.Inwoners van beide gemeenten zijn tevreden over de leefbaarheid in hun buurt. De sociale cohesie is sterk 
en men voelt zich veilig. 
2.Een ruime meerderheid denkt dat ondermijning in het buitengebied aanwezig is én structureel van aard is. 
3.De gemeente moet volgens inwoners vooral prioriteit geven aan het aanpakken van ondermijning in het 
buitengebied, vernieling, vuurwerkoverlast en openbaar drugsgebruik. 
 
De uitkomsten van de burgerpeiling hebben ons inzicht gegeven in de zorg en veiligheidsaspecten die in de 
samenleving belangrijk worden gevonden.  
De resultaten worden dan ook nauw betrokken bij de toekomstige aanpak van zorg en veiligheid in de 
gemeente.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
de secretaris 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


