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Enquête op weg naar herstel
Uitgevoerd in opdracht van

- Beschrijving belangrijkste uitkomsten -

VOORWOORD
In opdracht van de gemeente Voorschoten is aan RenM|Matrix
opdracht gegeven voor het analyseren en beschrijvend
rapporteren van de resultaten van het burgeronderzoek op weg
naar herstel van de gemeente Voorschoten.
RenM|Matrix neemt geen verantwoording voor de kwaliteit van de
dataverzameling en de vragenlijst. Deze zijn in eigen beheer door
de gemeente Voorschoten uitgevoerd/opgesteld. Naast een
steekproef uit het GBA, zijn ook data verzameld via een open
digitale vragenlijst op de website van de gemeente, via
schriftelijke enquêtes aan bezoekers van de paardenmarkt en
tijdens het dorpsgesprek. Er zal alleen worden gewerkt met de
aselecte steekproef uit het GBA omdat hiervoor de
representativiteit kan worden getoetst op geslacht en leeftijd. De
andere 3 groepen zijn mogelijk tot stand gekomen via zelf
selectie en kunnen om die reden de representativiteit verstoren.
Dit is gelet op de inhoud van het onderzoek niet wenselijk.
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De steekproefomvang bedraagt na correctie voor niet ingevulde
vragen over geslacht en leeftijd 728. Omdat in de steekproef
ouderen waren oververtegenwoordigd is hiervoor gecorrigeerd
door middel van een weging. Voor meer informatie verwijzen we
naar de onderzoeksverantwoording.
Deze rapportage heeft een beschrijvend indicatief karakter dat
inzicht geeft in de mening van inwoners van de gemeente
Voorschoten over de financiële situatie en bestuurlijke
samenwerking van de gemeente.
Maastricht,
25 september 2017
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UITKOMSTEN

1. Financiële situatie
 Iets meer dan 2 op de 5 inwoners van de gemeente
Voorschoten is bereid om zich in te zetten voor het behoud
van voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van
vrijwilligerswerk. Iets meer dan een derde van de inwoners is
hier niet toe bereid.

Als inwoner van Voorschoten ben ik bereid mij in te
zetten voor het behoud van voorzieningen,
bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk

36

43

 Iets minder dan een kwart van de inwoners is bereid om meer
te betalen om de financiële problemen op te lossen. Circa
tweederde van de inwoners is hier niet toe bereid.

Om de financiële problemen van Voorschoten op te
lossen ben ik bereid meer te betalen

67

% oneens

22

% eens

In de grafiek is het % eens (groen) en % oneens (rood) gepresenteerd.
De categorie weet ik niet is niet weergegeven. Met het % van deze categorie erbij telt het totaal op tot 100.
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1. Financiële situatie
 Er zijn vrijwel geen verschillen in de houding ten aanzien van
de financiële situatie tussen mannen en vrouwen en de
verschillende leeftijdsgroepen.
 Uitgezonderd jongeren, die lijken minder geneigd om meer te
betalen voor het oplossen van de financiële problemen van
de gemeente Voorschoten.

Totaal

Man

Vrouw

18-34
jaar

35-49
jaar

50-64
jaar

65+

- Als inwoner van Voorschoten ben
ik bereid mij in te zetten voor het
behoud van voorzieningen,
bijvoorbeeld in de vorm van
vrijwilligerswerk

43

41

45

46

40

49

39

- Om de financiële problemen van
Voorschoten op te lossen ben ik
bereid meer te betalen

22

26

18

13

28

23

21

Financiële situatie
% Eens
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2. Bestuurlijke samenwerking
 Iets meer dan driekwart van de inwoners van de gemeente
Voorschoten vindt goede gemeentelijke voorzieningen en
dienstverlening belangrijker dan een eigen gemeentebestuur
en eigen ambtelijk apparaat. Iets meer dan 1 op de 8
inwoners is het hiermee oneens.
 Bijna tweederde van de inwoners is van mening dat
Voorschoten beter kan fuseren met een vergelijkbare
gemeente zoals Wassenaar dan met een grotere gemeente
zoals Leiden. Iets meer dan 1 op de 5 inwoners is het hier
niet mee eens.
 Circa een derde van de inwoners vindt dat een intensievere
samenwerking met de Leidse regio een voorwaarde is voor
het behouden van de zelfstandigheid van Voorschoten. Een
groter deel is het hier niet mee eens.
 Iets minder dan 1 op de 5 inwoners vindt dat Voorschoten
zelfstandig moet blijven, ongeacht welke consequenties dit
heeft. Bijna tweederde van de inwoners is het hier niet mee
eens.
 Iets minder dan 1 op de 5 inwoners vindt dat Voorschoten
beter kan fuseren met Leiden dan met Wassenaar. Bijna
tweederde van de inwoners is het hier niet mee eens.

Goede gemeentelijke voorzieningen en
dienstverlening zijn belangrijker dan een eigen
gemeentebestuur en eigen ambtelijk apparaat

14

Voorschoten kan beter fuseren met een vergelijkbare
gemeente zoals Wassenaar dan met een grotere
gemeente zoals Leiden

76

21

Intensievere samenwerking met de Leidse regio is
een voorwaarde voor het behouden van de
zelfstandigheid van Voorschoten

65

37

33

Voorschoten moet zelfstandig blijven, ongeacht welke
consequenties dit heeft

64

18

Voorschoten kan beter fuseren met Leiden dan met
Wassenaar, bijvoorbeeld om de grote uitdagingen van
de regio voor de toekomst goed aan te kunnen

64

17

% oneens

% eens

In de grafiek is het % eens (groen) en % oneens (rood) gepresenteerd.
De categorie weet ik niet is niet weergegeven. Met het % van deze categorie erbij telt het totaal op tot 100.
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2. Bestuurlijke samenwerking
 Er zijn vrijwel geen verschillen in de houding ten aanzien van
de bestuurlijke samenwerking tussen mannen en vrouwen en
de verschillende leeftijdsgroepen.
 Uitgezonderd ouderen, die zijn minder overtuigd dat goede
gemeentelijke voorzieningen en dienstverlening belangrijker
zijn dan een eigen gemeentebestuur en ambtelijk apparaat.
In lijn hiermee zijn ouderen vaker van mening dat
Voorschoten zelfstandig moet blijven, ongeacht welke
consequenties dit heeft. Een kwart van de ouderen is deze
mening toegedaan.

Totaal

Man

Vrouw

18-34
jaar

35-49
jaar

50-64
jaar

65+

- Goede gemeentelijke
voorzieningen en dienstverlening
zijn belangrijker dan een eigen
gemeentebestuur en eigen
ambtelijk apparaat

76

78

73

77

80

78

69

- Voorschoten kan beter fuseren met
een vergelijkbare gemeente zoals
Wassenaar dan met een grotere
gemeente zoals Leiden

65

65

64

59

60

69

69

- Intensievere samenwerking met de
Leidse regio is een voorwaarde
voor het behouden van de
zelfstandigheid van Voorschoten

33

35

32

39

34

30

32

- Voorschoten moet zelfstandig
blijven, ongeacht welke
consequenties dit heeft

18

17

19

14

14

16

26

- Voorschoten kan beter fuseren met
Leiden dan met Wassenaar,
bijvoorbeeld om de grote
uitdagingen van de regio voor de
toekomst goed aan te kunnen

17

19

16

23

19

14

16

Bestuurlijke samenwerking
% Eens
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Opdrachtgever

: Gemeente Voorschoten

Dataverzameling

Uitvoering door gemeente Voorschoten op 4 manieren, namelijk:
1) Aselecte steekproef uit het GBA
2) Online enquête via de website van de gemeente
3) Enquêtering op de paardenmarkt
4) Via dorpsgesprek
Er is alleen gebruik gemaakt van de aselecte steekproef uit het GBA omdat hiervoor de representativiteit kan worden
: getoetst op geslacht en leeftijd. De andere 3 groepen zijn mogelijk tot stand gekomen via zelf selectie. Dit is gelet op
de inhoud van het onderzoek niet wenselijk.
De ongewogen resultaten uit het GBA zijn wel vergeleken met de online enquêtes. De verschillen variëren tussen de
+16 en -18%. Dit lijkt veel, echter vanwege de relatieve lage steekproefomvang van online (108) zou het uiteindelijke
effect op de uitkomsten minimaal zijn. Echter, blijft overeind staan dat de resultaten van de online enquêtering mogelijk
de representativiteit verstoort. Deze mogelijk bias in de resultaten is onwenselijk en daarom hebben we ervoor
gekozen om deze resultaten buiten beschouwing te laten.

Populatie
Tussen haakjes steekproefaantallen

: Inwoners van de gemeente Voorschoten (18+)
:
Man
18 – 34 jaar
1.970 (35)
35 – 49 jaar
2.315 (86)
50 – 64 jaar
2.608 (124)
65+
2.633 (134)
Totaal
9.526 (379)

Weging

:

Representativiteit

: Door de weging zijn de resultaten representatief voor de socio-demografische kenmerken geslacht en leeftijd.
Overigens adviseren we om bij een eventueel volgend onderzoek ook kenmerken als wijk/regio, inkomen en politieke
voorkeur in het onderzoek mee te nemen. Dit komt de controle op de representativiteit van de steekproef zeker ten
goede.

Vrouw
1.982 (35)
2.561 (71)
2.715 (110)
3.267 (133)
10.525 (349)

Totaal
3.952 (70)
4.876 (157)
5.323 (234)
5.900 (267)
20.051 (728)

Vanwege de ondervertegenwoordiging van jongeren is er voor gekozen om de steekproef te wegen naar de populatie
gegevens voor geslacht en leeftijd. Zie hierboven.
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Telefoon
+31 (0)43 - 350 8000
Bezoekadres
Gebr. Hermansstraat 2
NL-6221 XM Maastricht
Postadres
Heeft u vragen of opmerkingen over de interpretatie van deze rapportage?
De onderzoeker(s) van RenM|Matrix staan u graag te woord:
drs. Max Cramwinckel
(043) 350 8000
m.cramwinckel@renmmatrix.nl

drs. Pascal Peeters
(043) 350 8024
p.peeters@renmmatrix.nl

Postbus 992
NL-6200 AZ Maastricht

Mail
info@renmmatrix.nl
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