UITKOMSTEN VAN ONDERZOEK NAAR DE

BURGERBEGROTING DUIVEN
Deelnemers
Door:
Aantal deelnemers: ± 40 per avond
Geslacht: ± 50% vrouwen, 50% mannen
Leeftijd: meerderheid tussen 40 en 59 jaar oud

Rapportcijfer

"De gemeente Duiven moet meer
investeren in inspraakmomenten
zoals deze Burgerbegroting."

8,1

Gemiddeld rapportcijfer, gevraagd naar alle
bijeenkomsten is een:

Voorafgaand aan de Burgerbegroting was 79%
van de deelnemers het hier (helemaal) mee eens.
Na afloop was dit 96%.

Wat vonden de deelnemers van de Burgerbegroting?
% respondenten dat het (helemaal) eens was met onderstaande stellingen.

De Burgerbegroting is eerlijk verlopen.
De Burgerbegroting is voor mij transparant verlopen.
Het is duidelijk wat er met de inbreng van deze
bijeenkomst over de Burgerbegroting gaat gebeuren.
Het verloop van de Burgerbegroting voldeed aan mijn
verwachtingen.
Ik vertrouw de deelnemers aan deze Burgerbegroting
om goede politieke beslissingen te maken.
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En wat vonden de deelnemers van de discussies tijdens de bijeenkomsten?
96 à 97% stelde dat hij/zij
voldoende mogelijkheid had om
zijn/haar mening te uiten
tijdens de discussies.

Na de eerste bijeenkomst vond
iedere respondent dat de
deelnemers zich respectvol
toonden tegenover de anderen in
de discussie. Na de derde
bijeenkomst was dit 93%.

Na het kiezen van een thema (dag 1)
gaf 68% aan dat de meeste
deelnemers nog niet hun mening
hadden gevormd en dat de discussie
effect had op hen. Na het verdelen
van het geld (dag 3) was dit 24%, en
was 55% neutraal.

Wat vonden de deelnemers van de uitkomsten van de Burgerbegroting?

% respondenten dat het (helemaal) eens was met de keuze(s) die de groep
maakte op de verschillende bijeenkomsten.

Dag 1: Thema "Zorg en Welzijn"
Dag 2: Ideeën/projecten
Dag 3: Verdeling van geld
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75% was het (helemaal) eens met de manier
waarop de keuze werd gemaakt (na
bijeenkomst 2).
97% was bereid de uitkomsten van de
Burgerbegroting te aanvaarden en te
verdedigen ten aanzien van familie of
vrienden.
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UITKOMSTEN VAN ONDERZOEK NAAR DE

BURGERBEGROTING DUIVEN

ONDER NIET-DEELNEMERS

Door:

Wisten Duivenaren van de Burgerbegroting in
hun gemeente van begin 2019?

&

35% van de respondenten gaf aan op de hoogte
te zijn dat er recent een Burgerbegroting
plaatsvond in de gemeente Duiven.

Wat vinden Duivenaren van een Burgerbegroting?
71% van de respondenten
was het eens met de stelling:

Goed
Gepast
Geldverspilling
Onnodig
Transparant

"De gemeente Duiven moet meer
investeren in inspraakmomenten
zoals deze Burgerbegroting."

% respondenten dat onderstaande kernmerken (helemaal) wel
toeschreef aan een Burgerbegroting.
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En wat zou een Burgerbegroting volgens Duivenaren moeten inhouden?
De Duivense Burgerbegroting
bestond uit zowel het besteden
van gemeentegeld aan
concrete projecten als uit het
vrijmaken van een deel van het
gemeentebudget.
Respondenten vinden dat een
Burgerbegroting het volgende
moet inhouden:

Item 1
15%

15% Alleen besteden
4% Alleen vrijmaken
6% Andere inhoud
Item 2
4%

Item 3
6%

Item 4
75%

54% van de respondenten vindt dat een
Burgerbegroting een advies moet zijn
aan de gemeenteraad over een deel van
het gemeentebudget.
33% van de respondenten is van mening
dat een Burgerbegroting een beslissing
moet zijn.

75% Zowel het besteden als vrijmaken

Wat vinden Duivenaren van de uitkomsten van de Burgerbegroting?
% respondenten dat het (helemaal) eens was met de keuze(s) die de
deelnemers maakte op de verschillende bijeenkomsten.

69% is bereid de uitkomsten van de
Burgerbegroting te aanvaarden.

Thema "Zorg en Welzijn"

37% is bereid de uitkomsten te verdedigen
ten aanzien van familie of vrienden.

Verdeling van geld
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Wat denken Duivenaren over de deelnemers aan de Burgerbegroting?
Eén derde van de respondenten
vertrouwt de deelnemers om goede
politieke beslissingen te maken, en
één derde is hier neutraal over.

59% van de respondenten heeft
de indruk dat de deelnemers
mensen zijn zoals u.

En 42% denkt dat de deelnemers een
goede weerspiegeling zijn van de
inwoners van de gemeente Duiven.
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