Publieke raadpleging onder inwoners van Kampen over
nieuwjaar en bezuinigingen
17 december 2019
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1

Samenvatting
Op stelling 1 'Het verhogen van de OZB is de juiste maatregel om een tekort in de begroting te
dichten' antwoordt in totaal 19% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 52%
van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee oneens".
Bij vraag "2 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Kampen, waar zou u als
gemeente zijnde wel op willen bezuinigen? Geef uw voorkeur aan door de antwoorden te
rangschikken in een top 3" wordt "Woningbouw" het vaakst op de eerste plaats gezet (25%), gevolgd
door "lokaal ondernemerschap" (17%) en "culturele activiteiten" (17%).
Bij vraag "3 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Kampen, waar zou u als
gemeente zijnde niet op willen bezuinigen? Geef uw voorkeur aan door de antwoorden te
rangschikken in een top 3" wordt "Zorg" het vaakst op de eerste plaats gezet (22%), gevolgd door
"jeugd" (19%) en "veiligheid" (15%).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 33 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Bezuinigingen
Tegenwoordig kampen meerdere gemeentes met financiële tekorten. Ook de gemeente
Kampen staat de komende tijd voor een uitdaging om de begroting van de komende jaren
sluitend te krijgen. De gemeente Kampen moet zo'n 8 miljoen euro bezuinigingen. Om de
begroting kloppend te kunnen maken, kunnen er een aantal maatregelen worden genomen.
Een van de maatregelen is het verhogen van de belastingen. De onroerendezaakbelasting
(OZB), of onroerend goed belasting, is de belasting die je betaalt over je woning, bedrijfspand
of (onbebouwde) grond. Het verhogen van de OZB gaat voor niet-woningbezitters 39%
omhoog.

1 'Het verhogen van de OZB is de juiste maatregel om een
tekort in de begroting te dichten'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 1 'Het verhogen van de OZB is de juiste maatregel om een tekort in de begroting te
dichten' antwoordt in totaal 19% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 51%
van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee oneens".

Toelichting
Mee
oneens

•
•

Er zijn andere mogelijkheden om zuinig met de beschikbare gelden om te gaan.
Gelijk met ontvangen van deze raadpleging bereikte mij het bericht dat het tekort
door nog een tegenvaller inmiddels al weer verder gestegen is naar 10 miljoen Euro.
Een redelijke (na rato) verhoging van de gemeentelijk belastingen is nog enigszins
acceptabel echter i.p.v. het begrotingstekort in zijn geheel te verhalen op de
burgers en het bedrijfsleven is uiteraard niet acceptabel. Mogelijk is een
verandering van accountant(sbureau) en/of adviesbureau alsmede een beter keuze
van gekwalificeerde personen in de functie van verantwoordelijke wethouder(s) een
betere optie om (in de toekomst?) de gemeentelijke financiën op orde te krijgen en
vooral ook te houden.

Zeer
mee
oneens

•

Als dit de manier is voor bezuinigen dan gaat dit over de ruggen van de mensen die
al niet veel te besteden hebben.
Snijden in eigen vlees laat zien dat je de bezuinigingen serieus neemt!
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•
•
•

Huurders betalen daar niet of nauwelijks aan mee. Oneerlijk. Men kan ook
bezuinigen op cultuur. Er gaat een miljoen naar het museum. Belachelijk.
Je moet je uitgaven op je begroting aanpassen. niet het gat dichten met een hogere
inkomstenbron, afgezien van de jaarlijke inde
Neem verantwoordelijkheid voor het mislukken van gemeentelijke bouwprojecten
en onnodige kunstwerken
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De gemeente Kampen heeft een miljoenentekort. Het ziet er niet naar uit dat het Rijk extra
geld beschikbaar stelt, waardoor de gemeente dit probleem binnen de eigen begroting(en)
op dient te lossen. Dat betekent bezuinigen of lasten verzwaren.

2 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de
gemeente Kampen, waar zou u als gemeente zijnde wel op
willen bezuinigen? Geef uw voorkeur aan door de
antwoorden te rangschikken in een top 3
(Vraaginstructie: Nummer 1 is de bezuiniging die uw mees
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Bij vraag "2 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Kampen, waar zou u als
gemeente zijnde wel op willen bezuinigen? Geef uw voorkeur aan door de antwoorden te
rangschikken in een top 3" wordt "Woningbouw" het vaakst op de eerste plaats gezet (25%), gevolgd
door "lokaal ondernemerschap" (17%) en "culturele activiteiten" (17%).

Andere post, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Afstoten vastgoed/openbaar groen waar mogelijk
Ambtelijk apparaat
Ondersteuning toerisme en promotie stad Kampen
Overjheidskosten wachtgeld ambtenaren
Verbieden vreugdevuur en carbidschieten; bespaard duizenden euro’s aan inspraakavonden,
opruimkosten, politie.
Werkwijze gemeente

Toelichting
•

Woningbouwlocaties aan de markt overlaten. Geen risico’s van investeringen. Gronden
verkopen aan de markt. Kansarme locaties terug leveren aan de eigenaar.
Ondernemers moeten hun eigen broek ophouden (anders zijn ze niet gezond)
Er zou ook nog bezuinigd kunnen worden op het college, minder wethouders afstoten
taken ambtenaren aan de markt.
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3 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de
gemeente Kampen, waar zou u als gemeente zijnde niet op
willen bezuinigen? Geef uw voorkeur aan door de
antwoorden te rangschikken in een top 3
(Vraaginstructie: Nummer 1 is de bezuiniging die uw min

(n=27)
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Bij vraag "3 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Kampen, waar zou u als
gemeente zijnde niet op willen bezuinigen? Geef uw voorkeur aan door de antwoorden te
rangschikken in een top 3" wordt "Zorg" het vaakst op de eerste plaats gezet (22%), gevolgd door
"jeugd" (19%) en "veiligheid" (15%).

Andere post, namelijk:
•

Renovaties van bestaande gebouwen I.p.v. Nieuwbouw. Inhuren van bureaus

Toelichting
•

Geen bezuiniging op met name de minder bedeelden en ouderen.
Onderwijs is de grondslag van de maatschappij!

6

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Oud en nieuw
Bezuinigingen
06 december 2019 tot 17 december 2019
33
17,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
17 december 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±17,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
Op vrijdag 6 december is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op donderdag 12 december is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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