Samenwerking
Bewonerspanel Papendrecht over intergemeentelijke
samenwerking
De gemeente Papendrecht denkt na over haar toekomst. Als de gemeente
haar doelen wil bereiken, acht zij samenwerking met andere gemeenten
nodig. Daarom is er een visie op intergemeentelijke samenwerking opgesteld,
in
samenwerking
met
maatschappelijke
partners,
inwoners
en
buurgemeenten. Voordat de visie in de gemeenteraad vastgesteld wordt,
hoort het gemeentebestuur graag nogmaals meningen en ideeën uit de
samenleving. In deze factsheet leest u de mening van het Bewonerspanel.
Inhoud:
1.
2.

Bewonerspanel Papendrecht
Een digitaal panel met inwoners van Papendrecht van 12 jaar en ouder die zichzelf
hebben aangemeld en die graag hun mening geven via korte internetenquêtes. Dit
is wat anders dan een representatieve steekproef onder de totale bevolking. Het
Bewonerspanel Papendrecht is uitermate geschikt om verschillende soorten
meningen te inventariseren en om een eerste globale indruk te krijgen van de mate
waarin die meningen onder de bevolking voorkomen. Een handig instrument om
even kort en snel de mening van de bevolking te peilen.

Conclusies
Grafieken en tabellen

In juni 2012 hebben we een enquête gestuurd aan de leden van het Bewonerspanel
Dordrecht. De enquête had het karakter van een snelle meningspeiling en de
respondenten hadden dan ook maar vijf dagen de tijd om te reageren. Van de 226
deelnemers vulden er 104 de enquête in, een mooie respons van 46%.
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Conclusies

Papendrecht: een gemoedelijk dorp
Wat is kenmerkend voor Papendrecht? De deelnemers aan het Bewonerspanel typeren
Papendrecht vooral als een rustig, gemoedelijk en gezellig dorp. Een dorps karakter
gecombineerd met stadse voorzieningen. Drie kwart van de panelleden is (een beetje)
trots op Papendrecht. Zij zijn trots omdat het een mooi, groen en veilig dorp is waar
het prettig wonen is en waar veel voorzieningen zijn (o.a. een mooi centrum). De
kleine groep inwoners die niet trots zijn op Papendrecht zien weinig bijzonders aan hun
woonplaats. Daarnaast noemen sommigen een bepaald nadeel van Papendrecht,
bijvoorbeeld dat er te weinig te doen is en er bijvoorbeeld op de markt te weinig
levendigheid is.
Gerichtheid op en verbondenheid met andere gemeenten
Inwoners van Papendrecht komen uiteraard ook met enige regelmaat in nabij gelegen
gemeenten. Waar komen zij het meest? Dordrecht staat op de eerste plaats (46%),
gevolgd door Sliedrecht (27%) en Alblasserdam (11%). Dit zijn ook de drie gemeenten
(in deze volgorde) waarmee de panelleden de meeste verbondenheid voelen.
Overigens, voelt een aanzienlijk deel (30%) zich met geen enkele andere gemeente
verbonden.
Intergemeentelijke samenwerking belangrijk
De helft van de panelleden vindt intergemeentelijke samenwerking belangrijk.
Waarom? Omdat dit in deze tijden van bezuiniging een goede en kostenefficiënte
manier van werken is. En omdat er meer bereikt kan worden als de krachten
gebundeld worden (samen sta je sterk) en niet elke gemeente opnieuw het wiel hoeft
uit te vinden. Degenen die samenwerking niet belangrijk vinden, geven als reden dat
samenwerking vaak ook weer problemen oplevert (o.a. meer bureaucratie), dat het in
Papendrecht goed gaat zoals het nu gaat en hier dus niets aan veranderd moet worden
en dat de gemeente door samenwerking invloed en haar eigen identiteit verliest en het
beter is als de gemeente haar eigen zaken op orde houdt. Al deze redenen zijn
overigens slechts door twee of drie personen genoemd.
Samenwerken om kosten te besparen
Het zou volgens hen vooral kostenbesparing op moeten leveren. Sommigen melden
hier nog bij dat het ambtenarenapparaat kan inkrimpen of melden dat de
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kostenbesparing ook tot financieel voordeel voor de inwoners moet leiden. Andere
voordelen van samenwerking zijn volgens de panelleden: efficiënter werken en een
goed gecoördineerd aanbod van voorzieningen (cultureel, recreatief, sociaal e.d.) of
zelfs dat samenwerking wat extra’s op kan leveren wat betreft het niveau van
dienstverlening, het aantal georganiseerde evenementen en het voorzieningenniveau.
Paspoort liever niet ophalen in een andere gemeente
En wat als samenwerking ertoe leidt dat men het paspoort/ID-kaart voortaan niet
meer in Papendrecht maar in een buurgemeente moet ophalen? Drie kwart van de
panelleden ziet dat niet zitten. Een kwart staat hier niet afwijzend tegenover wanneer
het een gemeente betreft waar zij toch al regelmatig komen (9%) of die niet te ver
weg ligt (14%).
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Grafieken en tabellen
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1
2
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4
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Typisch kenmerk van Papendrecht1

dorps karakter (met toch ook stadse voorzieningen)
rustig, gemoedelijk, gezellig
veel goede voorzieningen
groen
mooi (winkel)centrum

Toelichting: de antwoorden op deze open vraag hebben we in categorieën ingedeeld, de vijf meest
genoemde antwoorden staan
1
Twee op de tien panelleden gaven aan dat Papendrecht geen specifiek onderscheidende kenmerken
heeft of lieten de vraag open.

Figuur 1 Trots op Papendrecht?
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Figuur 2 Gemeente waarmee de grootste verbondenheid ervaren wordt (%)
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Toelichting: Alleen de gemeenten die door meer dan 2% van de panelleden is genoemd, zijn in de figuur
opgenomen.
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Figuur 3 Buurgemeente waar men het vaakst komt (%)
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Toelichting: Alleen de gemeenten die door meer dan 2% van de panelleden is genoemd, zijn in de figuur
opgenomen.

Figuur 4 Bezoekfrequentie meest bezochte buurgemeente?

16%
24%
meer dan 3x per week
1-2 keer per week
1-2 keer per maand
enkele keren per jaar

31%
29%

Overzicht 2
1
2
3
4

Wat moet intergemeentelijke samenwerking in ieder geval opleveren?

kostenbesparing/minder ambtenaren
meer efficiency en beter alle gemeentelijke taken kunnen uitvoeren
een goed gecoördineerd aanbod van voorzieningen (cultureel, recreatie, sociaal)
het moet wat extra’s opleveren w.b. het niveau van dienstverlening, aantal evenementen,
aantal voorzieningen e.d.
gezamenlijke visievorming en beleidsvorming, samen meer daadkracht hebben
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Toelichting: de antwoorden op deze open vraag hebben we in categorieën ingedeeld, de vijf meest
genoemde antwoorden staan

Figuur 5 Belang van intergemeentelijke samenwerking
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Figuur 6 Oordeel over het idee om paspoorten/ID-kaarten voortaan in buurgemeente op te
moeten halen (%)
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In welke gemeente zouden de panelleden hun paspoort/ID-kaart willen ophalen

Alblasserdam (15x genoemd)
Sliedrecht (14x genoemd)
Dordrecht (8x genoemd)
HI-Ambacht (4x genoemd)

Toelichting: de antwoorden op deze open vraag hebben we in categorieën ingedeeld. Deze vraag is slechts
door 23 respondenten ingevuld. In dit overzicht staan de gemeenten vermeld die door minimaal vier
respondenten zijn genoemd.
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