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1. Samenvatting
Op vraag "1 Stel u bent raadslid van de gemeente Gemert-Bakel, waar gaat uw voorkeur dan naar
uit?" antwoordt 48% van de respondenten: "Combinatie van lastenverzwaring en bezuinigen".
Op vraag "2 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last hebben?" antwoordt 49% van
de respondenten: "Verhoging van de onroerendezaakbelasting".
Op vraag "3 Welke methode heeft dan uw voorkeur?" antwoordt 59% van de respondenten: "Keuzes
durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen".
Op vraag "4 Waarop mag volgens u absoluut niet bezuinigd worden?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Zorg en Welzijn".
Op vraag "5 Welke tip zou u geven om dit tekort weg te werken?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Tip:".
Op vraag "6 Bent u een sportliefhebber?" antwoordt 60% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "6.1 Wat is uw favoriete sport om te kijken?" antwoordt 49% van de respondenten:
"Voetbal".
op vraag "6.2 Waar volgt u uw favoriete sport? " is het meest gekozen antwoord (74%): "Thuis op de
bank".
Op vraag "7 Wie wordt er volgens u komend seizoen kampioen in de eredivisie?" antwoordt 43% van
de respondenten: "PSV".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Gemertsnieuwsblad, waarbij 153 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Tekort gemeente
De gemeente Gemert-Bakel heeft een miljoenentekort op het sociaal domein (zorg en
welzijn). 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.

1 Stel u bent raadslid van de gemeente Gemert-Bakel, waar
gaat uw voorkeur dan naar uit?
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Op vraag "1 Stel u bent raadslid van de gemeente Gemert-Bakel, waar gaat uw voorkeur dan naar
uit?" antwoordt 48% van de respondenten: "Combinatie van lastenverzwaring en bezuinigen".

Toelichting
Lastenverzwaring




Bezuinigen gaat ten koste van de kwaliteit van leven.
Op sociaal domein mag je niet bezuinigen !!!

Bezuinigen



Als het 'huishoudboekje' niet op orde is, moet er bezuinigd worden bij de
bron. Zo simpel is het. Geen lastenverzwaring via oneigenlijke potjes.
Als ik tekort kom moet ik ook bezuinigen en niet de lasten bij een ander
neerleggen !!!
Als zij met geld smijten war om moet de burger er voor op draaien
Ben de lastenverhoging van 90% door de mislukte gemeentelijke
grondhobby's nog niet vergeten. Ook niet de belofte van het CDA om die
terug te draaien.
De lasten van burgers wordt al zo vaak verhoogd en deze gaan nooit meer
omlaag
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Combinatie van
lastenverzwaring
en bezuinigen








Weet niet




Door concreet en kritisch te gaan kijken naar geldstromen die voor een deel
overbodig zijn of domeinen die financieel behoorlijk worden 'vetgemest'
(en ik ben ervan overtuigd dat die er zijn) en daarop te bezuinigen. Op zorg
en welzijn kan en mag niet gekort worden, dat gaat over mensen en daar
moet de gemeente niet in gaan beknibbelen maar kijk eens naar andere
zaken zoals vitaal platteland en ruimtelijke ordening: daar valt nog veel in te
bezuinigen.
Geen geld investeren in kasteel
Overbodige ambtenaren eruit
Goed kijken of er op sociaal domein geen verkeerde uitgaven/vergoedingen
gedaan zijn.
Ik vind dat het geld wat hiervoor van de overheid binnenkomt het maximale
is dat er op dit gebied uitgegeven mag/kan worden.
In het verleden zijn de lasten al flink verhoogd vanwege tekorten. Ondanks
dat er toen ook veel is bezuinigd zou ik eerst naar die optie kijken.
Je moet eerst alles goed tegen het licht houden. Luk raak lasten verzwaren
is te makkelijk. Je moet ideeën aandragen, peilen en hard werken samen.
Bezuinigen op de zorg kan niet meer. Echter efficienter werken, minder
papieren rompslomp, kan wel. En dat moet al veel geld schelen.
De openbare ruimte krijgt op sommige plekken echt te weinig onderhoud.
Dan kun je daar nog wel meer op bezuinigen maar dan ziet het er allemaal
ook minder fraai uit en bovendien is het ook minder veilig.
De rijke bevolking kan wel wat missen, dus de lasten van lux wonen
omhoog en bezuinigen op allerlei kunstactiviteiten. Absoluut NIET
bezuinigen op (sport)verenigingen.
Het is zaak goed te kijken welke gelden waarop invloed hebben. Immers
zowel lastenverzwaring als bezuinigen kunnen gebruikt worden als sturing
voor ontwikkelingen. Per saldo zal het zo moeten zijn dat ontwikkelingen
die de gezondheid, welzijn en geluk van burgers bevorderen NIET beperkt
moeten worden, maar (juist) gestimuleerd.
Ook aandacht schenken aan de oorzaken hoe de tekorten zijn ontstaan.
Daar de eerste acties aanhangen en ook communiceren.
Eerst plein verbouwen, kasteel kopen en dan het tekort op de burgers
verhalen. Schandalig
Heel Gemert is de laatste jaren volgebouwd. Er zit een groot verschil in
grondprijs. Bouwgrond is bv 300 euro en cultuurgrond 3 euro.Zijn deze 297
euro verschil per meter de laatste jaren bij de Gemeente terecht gekomen?
Als dat niet zo is, moet dat snel gebeuren, en niet dat Geld schenken aan bv
Van Deursen, of Bas van de Laar
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Stel dat een meerderheid van de gemeenteraad kiest voor lastenverzwaring.

2 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last
hebben?
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Op vraag "2 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last hebben?" antwoordt 49% van
de respondenten: "Verhoging van de onroerendezaakbelasting".

Andere lastenverzwaring, namelijk:







Combinatie van OZB, reinigingsrecht en afvalstoffenheffing zodat ook huurders -die even zoveel
gebruik maken van voorzieningen binnen de gemeente- meebetalen.
Geen last
Gemeenteraad
Heffingen op gewenste ontwikkelingen
Stapeling van diverse lastenverzwaringen niet alleen de gemeente maar ook andere instanties
Van alle gemeentelijke belastingen

Toelichting
Verhoging van de

onroerendezaakbelasting 


Verhoging van de
grondprijzen





Dan voelt iedereen het evenveel
De lasten van onroerend goed belasting gaan toch al omhoog ,en een
paar jaar geleden is deze al fors verhoogd ( mensen met financiële
achtergrond wethouder maken
Ik heb geen hond, ben geen toerist en betaal geen reclamebelasting.
Verhoging van de grondprijzen verhoogt ook mijn eigendom.
Als de grondprijs hoger wordt, heeft de gemeente meer inkomsten,
en is de grond waar de mensen nu op wonen meer waard. Dan gaan
we er met zn allen op vooruit, ipv een lastenverzwaring
Ik vind dat het huishoudboekje van onze inwoners onder druk staat.
Dus geen lastenverhoging.
Niet alleen huizenbezitters moeten opdraaien hiervoor.
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Andere lastenverzwaring



Bijna alle keuzemogelijkheden gaan over heffingen op een vorm van
vervuiling. Alle vormen van vervuiling zullen duurder moeten
worden!

Weet niet



Elke lastenverzwaring is er een teveel.Voorlichting op vervuilende
zaken, veeteelt, verpakkingsmateriaal, etc. Zij die niet horen willen,,
dat dan belasten. Uiteindelijk zal er voor iedereen een periode van
verzwaring zijn met als einddoel een opgeschoond systeem. Waar wil
de mensheid naartoe.... waar gaat zijn / haar keuze naartoe...
Gemeente heeft zelf niet goed op de centen gelet en daar hoeven wij
niet voor te boeten!!! Voor de verkiezingen was men er trots op dat
het goed ging met de financiën. Na de verkiezingen komt met in één
keer met een tekort; typisch CDA!!!!!!
Ik heb nog geen eigen huis waardoor ik nog geen van deze lasten
hoef te betalen.
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Stel een meerderheid van de gemeenteraad kiest voor bezuinigen.

3 Welke methode heeft dan uw voorkeur?

(n=150)

70%
59%

60%
50%
40%
28%

30%
20%
10%

7%

7%

Andere methode

Weet niet

0%
De kaasschaafmethode: Keuzes durven maken,
op alle posten (een
op enkel een aantal
beetje) bezuinigen
posten bezuinigen

Op vraag "3 Welke methode heeft dan uw voorkeur?" antwoordt 59% van de respondenten: "Keuzes
durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen".

Andere methode, namelijk:











Adviesbureaus
Bezuinigen op de posten die zorgen voor het tekort
Combinatie van de eerste twee opties
Combinatie van de twee. Je kunt niet overal blijven schaven maar dat heeft uiteindelijk meer
nadelen dan deels schaven en deels keuzes maken.
Innovatie
Kunst en andere onbenullige dingen
Minder burocratie
Minder personeel
Op eigen uitgaven binnen de gemeente raad. Geen feestjes, etentjes of andere onnodige luxe
zaken
Stevig op personeel bezuinigen door overtollige functies te schrappen en veel minder
bureaucratisch en regelgericht te gaan werken.

Toelichting
Keuzes
durven
maken, op
enkel een
aantal posten
bezuinigen






Bezuinigen op bb KunstLokaal, sociaal domein. Teveel overhead, niet rendabel
En efficiënter werken
Geen nieuw zwembad voor Gemert. Geen centrumontwikkeling in Bakel dat geld
kost. Geen nieuw beleid dus.....
Zie mijn antwoord bij vraag 1

7

Andere
methode,
namelijk:

Weet niet





Volgens mij wordt er nog steeds te veel aan deze post besteed. Met vervolgens
een voorspelbaar rapport. Mijn vermoeden is dat dit alleen maar gebeurt om
beslissingen te rechtvaardigen. Bestuurders moeten zelf beslissingen durven te
nemen.
Zorgen dat er geld verdiend wordt, ipv bezuinigen. Dat kan op veel manieren,
grond (voor een goede prijs verkopen), wijzigen van bestemmingsplan, in eigen
beheer bouwen, inschrijven voor het kweken van staatswiet, een kasteel
exploiteren, een groot grasveld volzetten met zonnepanelen, om zo voor de
gemeente stroom op te wekken enz enz enz



Zie toelichting vraag 2
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4 Waarop mag volgens u absoluut niet bezuinigd worden?
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Op vraag "4 Waarop mag volgens u absoluut niet bezuinigd worden?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Zorg en Welzijn".

Andere post, namelijk:






Beheer openbare ruimte
Duurzaamheid
Onderhoud groen
Openbare ruimte
Stimulering van gezondheid, schone lucht, bodem en water

Toelichting
Sport en
cultuur




Zorg en
Welzijn
Onderwijs
en jeugd






Weet niet




Door een krimpend aantal leden bij de meeste verenigingen in de gemeente,
zullen bezuinigingen hier te hard aan komen.
Laatste bezuinigingsronde al zwaar gekort op deze gebieden
En daar valt wat mij betreft ook sport en cultuur,werkgelegenheid, onderwijs,
jeugd en ouderen bij
De jeugd laat zien waar het schort in de andere posten. Onbalans in gezinnen waar
zucht heerst. Onbalans omdat het systeem op zucht naar in het onderwijs en
andere posten onderwijst. Meer terug naar de basis, wie is de ander, waar zijn de
eventuele tekorten en/of talenten die extra ondersteuning nodig hebben en van
daaruit zul je merken dat ieder zijn post vanuit liefde en zonder moeite zal
beoefenen en is er geen bezuiniging, laat staan lastenverzwaring, meer aan de
orde, het verdient zich, als je het al over verdienen hebt, terug. Durf te investeren
in de jeugd.
Onderwijs en jeugd zijn noodzakelijk op het ontstaan van het probleem in de
toekomst te tackelen
Geen geld uitgeven aan nieuw beleid en een goed 'huishoud'boekje bijhouden.
Ik geef niet om politiek
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Stel u krijgt de gelegenheid om de gemeente een tip te geven om het tekort weg te werken.

5 Welke tip zou u geven om dit tekort weg te werken?
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Op vraag "5 Welke tip zou u geven om dit tekort weg te werken?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Tip:".

Tip:




















Administratieve rompslomp terugdringen
Alle vormen van vervuiling hoger belasten
Bekijk onnodig ingewikkelde en zware werkprocessen opnieuw
Bezuinig bovenin, in de top, en niet onderaan. Daar waar geld zit, kan geld bezuinigd worden.
Bezuinig intern binnen het gemeentehuis: kijk kritisch naar alle functies, daar valt is genoeg
overbodigheid.
Bezuinig maar op al die renovaties van wegen en pleinen. Doe dat maar in jaren wanneer er geld
genoeg is.
Bezuinigen ambtelijk apparaat
Binnen budget sociaal domein blijven
Bureaucratie verlagen en betreffende ambtenaren laten vertrekken.
Competente ambtenaren
Dat de inwoners er financieel niet op hoeven te draaien
Denk eerst goed na of het wel bezuinigingen zijn en niet dat het later een nog grotere kostenpost
is. Dit is het beleid van heden
Een goed boeren verstand gebruiken zorg dat je weet wat de gevolgen zijn
Eerst na denken dan pas uit geven dat moeten wij ook
Er voor zorgen dat er meer mensen deel nemen aan het arbeidsproces
Ga kijken in hoeverre je de mensen beter en sneller kunt begeleiden naar werk.
Ga nuttig om met geld, niet verspillen aan onnodige zaken
Geef alleen geld uit dat je echt hebt. niet wat je denkt te gaan ontvangen
Geen externe mensen inhuren. En zorg voor een goede jurist zodat miljoenenclaims als van de
nertsenfokker niet meer voorkomen.
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Geen geld ter beschikking stellen aan project kasteel Gemert
Geen nieuw beleid
Geen zwembad in Gemert
Gelijke behandeling ook woonwagenbewoners belastingen tekorten mee laten betalen!
Goed alles op een rijtje zetten en houden/goed overzicht bewaken
Goed controleren waar welzorg het geld aan uitgeeft. Geen 2000euro voor een elektrisch fiets
geven , als zij een mercedes en 2 motoren hebben.
Goed overwegen waar wel/geen geld aan besteed wordt, voors en tegen afwegen
Goedkoper personeel inhuren als dit nodig is ,niet alles uitbesteden .
Golfbaan en grond verkopen voor
Golfbaan kost veel te veel geld. Weinig mensen maken er gebruik van. Verkopen dus.
Grote vervuilers meer laten bijdragen, reclame langs de wegen belasten en zoeken naar
sponsoring
Inhuren van externe organisaties bij de gemeente tot een minimum beperken
Keuzes maken. Nu nog teveel bureaucratie.
Kijk eensnarig hoe er geprofiteerd kan worden van meer toerisme
Kijk kritisch en stel ook eisen en zoek naar initiatieven die mensen zelf kunnen nemen
Kortere lijnen uitzetten bv in de zorg en zijn te veel tussenstappen dit is niet nodig
Kritisc
Laat veel meer aan het particulier initiatief over en vereenvoudig de nu nog erg bureaucratische
interne processen voor initiatieven plannen van burgrs
Langer vooruitkijken en minder adviesburo.s en minder burocratie
Lastenverzwaring voor de hoge(ere) inkomens.
Lean maken van gemeentelijke processen. Vooral handjes in het gemeentehuis ipv dure
mangagementlagen.
Let op zorgkosten, met name overhead
Maak
Maak verstandige afwegingen.
Meer verantwoordelijkheid bij de burgers zelf
Minder bureaucratie (2x)
Minder bureuacratie=minder ambtenaren=bezuiniging
Minder geld uitgeven aan het Kasteel en efficiënter infrastructuur verbeteren
Minder uitgeven aan stomme dingen waar niemand iets mee heeft.
Muziekschool
Negeer lobbyisten, bezuinig op dingen die niet strikt noodzakelijk zijn op korte termijn
Niet alsmaar bezig zijn met betere bereikbaarheid van Gemert-Bakel en economie als
uitgangspunt
Om te beginnen een wethouder minder
Opstappen!!
Snoeien in de bobo,s die grote salarissen opsnoepen
Te ruime regels aanpassen
Uitstappen uit financiering voorzieningen die feitelijk particulier zijn (golf)
Vastgoed verkopen en terughuren
Veeeel efficiener werken
Verhuren/verkopen (gedeeltes van) veel te riante/grote MFA's in kerkdorpen zodat Eendracht
weer enigszins centrumfunctie krijgt en exploitabeler wordt.
Verstandig omgaan met belangen voor gemert en gemertse mensen
Werklozen ernstig korten op de uitkering gezien de ruimte op de arbeidsmarkt
WOZ verhogen zodat iedereen betaald
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Zet door! Laat oppositiepartij schreeuwen, hebben geen oplossingen. Schouder eronder!!
Zich minder snel rijk rekenen. Afgelopen verkiezingen allerlei beloften gedaan en
lastenverlichting, terwijl toen al bekend was dat dit tekort eraan zat te komen.
Zie bovenstaande ideeen
Zie hierboven gegeven toelichting
Zie vorige vraag
Zorg dat de ambtenaren meer op de hoogte zijn, van elkaars werk en niet alleen voor hun eigen
winkel werken.
Zorg dat er meer geld binnen komt, als wat er uit gaat
Zorgen dat iemand de berekeningen uitvoert die echt kan rekenen of in ieder geval dat het goed
nagekeken wordt dit is telkens hetzelfde liedje bij de gemeente Gemert -Bakel.
Zorginnovatie
Zuinig zijn. Niet te veel wilde plannen (kansen) zien

Toelichting
Tip:






Ik heb geen tip voor
de gemeente



Extrageld van twee miljoen eerder terug halen bij v d Laar die de
gemeente nog tegoed heeft van hem
Geen onnodige uitgaven aan wegversmallingen of drempels op plekken
waar al ingegrepen is. VB: Schoolstraat Bakel etc
Ook geen dure evenementen naar het dorp willen halen. We kunnen
echt wel een paar jaar zondag.
Raadpleeg eerst de bevolking,en stuur die bedenkers naar huis,geen
dure bureaus inschakelen
Mij kennis en inzicht over de uitgaven van de gemeente is te beperkt
Waar wordt het meest aan uitgegeven ?
Daar is het meest te verdienen
Hoe noodzakelijk zijn die uitgaven ?
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gemertsnieuwsblad
Tekort gemeente
Sport
16 augustus 2018 tot 27 augustus 2018
153
7,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
2 minuten en 45 seconden
29 augustus 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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