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Van verschillende inwoners heeft de CDA-fractie signalen gekregen over de Leiderdorpse enquête 2015 
die is verzonden aan een aantal Leiderdorpers. Die signalen gaan met name over het grote aantal vragen, 
de details over het persoonlijk leven die in de enquête worden gevraagd, het ontbreken van een 
toelichting op het doel en de vraag of overheidsmiddelen aan zo’n enquête nuttig besteed zijn. 
 

1. Wat is de reden voor het verspreiden van deze enquête? Wat gaat de gemeente met deze data 
doen? Wat is de reden dat aan de mensen die gevraagd wordt deze enquete in te vullen niet 
wordt uitgelegd waarom ze deze enquête invullen? 

 
Antwoord: 
Met een enquête op maat gemaakt voor Leiderdorp wordt informatie verzameld bij onze 
inwoners per wijk over verschillende onderwerpen. Hierdoor komt relevante informatie 
beschikbaar over diverse beleidstaken. De prestatie indicatoren van de begroting kunnen 
worden gemeten en het beleid kan beter aangesloten worden bij de wensen van onze 
inwoners. Aanleiding tot de enquête in deze vorm was de gemeente Leiden die alle 
gemeenten in de regio Holland Rijnland heeft benaderd om aan te haken bij de Stads- en/of 
Wijkenquête 2015. Bij voldoende deelname van de gemeenten in de (Leidse) regio kunnen 
vergelijkingsmogelijkheden ontstaan en regionale cijfers worden gegenereerd. 
 
In de brief bij de enquête staat in de eerste alinea het doel uitgelegd:  
Het gemeentebestuur van Leiderdorp is benieuwd naar uw mening. Daarom nodigen wij u graag uit 

om mee te doen aan de Leiderdorpse enquête 2015. Het onderzoek gaat over uiteenlopende thema’s 

zoals uw betrokkenheid bij de buurt, uw bekendheid met voorzieningen etc. De resultaten van de 

enquête worden komende zomer op de website van de gemeente geplaatst en worden gebruikt om 

beleid aan te passen of te intensiveren.    

en in de laatste alinea: 
Uw mening telt! En hoe meer deelnemers aan het onderzoek, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn 

en hoe beter het beleid daarop kan worden afgestemd.  Wij hopen dan ook dat u aan het onderzoek 

mee wil doen. Alvast hartelijk bedankt daarvoor. 

 
In de brief wordt voor meer informatie over de enquête naar het bureau Dimensus verwezen 
(email of telefonisch). Het bureau heeft geen soortgelijke vragen of signalen ontvangen. 



Inmiddels zijn er al ongeveer 450 enquêtes terugontvangen. Vrijdag 5 juni is een reminder 
gestuurd naar de inwoners die nog niets teruggestuurd hebben. Naar verwachting neemt de 
respons hierna nog toe. 
  
2. Wat zijn de kosten voor het opstellen, afnemen en analyseren van deze enquête? 
 
Antwoord: 
Gekozen is voor het bureau Dimensus waar ook de gemeente Leiden (en de gemeente 
Oegstgeest) voor hebben gekozen. Hierdoor worden de gegevens uniform verzameld en 
kunnen ook de resultaten uniform worden gepresenteerd. De gezamenlijke uitvoering door 1 
bureau levert kostenbesparing op (minder voorbereidings/verwerkingskosten en het 
raamwerk was reeds (voor Leiden) gemaakt). 
Het opstellen van de vragenlijst betreft alleen ambtelijke uren; er is een selectie van de 
vragen uit de Stads- en Wijkenquête gemaakt die voor Leiderdorp het belangrijkst zijn en 
indien relevant per beleidsthema nog een paar extra vragen toegevoegd die specifiek voor 
Leiderdorp zijn. Leiderdorp is aangehaakt in het voortraject van de gemeenten Leiden en 
Oegstgeest waardoor basisvragen zijn afgestemd. 
Het digitaal beschikbaar maken van de vragenlijst, het afnemen en analyseren van de 
enquête wordt door het bureau Dimensus uitgevoerd voor €13.100,- 

 
3. Wat is de reden dat naast het burgerpanel, dat gericht op specifieke onderwerpen vragen krijgt, 

deze enquête gebruikt wordt? 
 
Antwoord: 
Het Burgerpanel kan op elk gewenst moment worden ingezet om burgers te peilen over een 
bepaald onderwerp. Het is dan ook een goed middel om in te zetten bij actuele thema’s en 
voor antwoorden op open vragen.  
De Leiderdorpse enquête is meer geschikt om structureel uit te zetten, zodat er een trend 
kan worden waargenomen. De vragenlijst is langer, bevat meerdere thema’s en is 
vergelijkbaar met de regiogemeenten Leiden en Oegstgeest. De steekproef kan dusdanig 
bepaald worden dat het resultaat op de gewenste wijkindeling getoond kan worden. De twee 
instrumenten kunnen elkaar dus goed aanvullen. 

 
4. Wat is de reden dat er zowel vragen gesteld worden over dienstverlening door de gemeente en 

bekendheid met voorzieningen enerzijds en anderzijds over de persoonlijke situatie van mensen, 
zoals inkomen, opleidingsniveau en postcode, waardoor een koppeling tussen die twee type 
gegevens mogelijk is? 
 

Antwoord: 
De enquête is dusdanig opgezet dat het structureel kan worden uitgezet. Gedacht wordt aan 
tweejaarlijks zodat wordt aangesloten bij de gemeenten Leiden en Oegstgeest. Dit jaar is een 
goed startjaar met name voor de vragen van het sociaal domein relevant, gelet op de 
invoering van de decentralisaties. De vragenlijst levert zo een goede nulmeting op. 
Het is gewenst om de impact van de decentralisaties te kunnen monitoren. De Leiderdorpse 
enquête is een prima middel van informatievergaring onder burgers om de voortgang, de 
effecten en ervaringen te monitoren.  
Binnen het cluster maatschappij wordt gewerkt aan een bredere monitoring van het sociaal 
domein. De Leiderdorpse enquête is daar een onderdeel van.  
Door de koppeling van persoonlijke gegevens (leeftijd, inkomen, opleidingsniveau) aan de 
thematische vragen, kan beleid specifiek naar doelgroep aangepast worden. 
Door de postcodevraag kan de splitsing gemaakt worden bij welke wijkindeling de bewoner 
hoort, aangezien de resultaten per wijkindeling (bij voldoende respons) zullen worden 
getoond. 
Uiteraard gebeurt de uitvoering van de enquête vertrouwelijk en anoniem. En de privacy van 
de inwoners is daarbij gegarandeerd.   
 
 
 



5. Worden de resultaten van de enquête openbaar? 
 

Antwoord: 
Na afronding van het veldwerk en het opmaken van het databestand worden de gewogen 
uitkomsten geanalyseerd en verwerkt in een rapportage. Indien relevant en mogelijk wordt 
inzicht gegeven in de verschillen tussen doelgroepen (leeftijdsgroepen bijv.). Voor de 
presentatie van de uitkomsten wordt aangehaakt bij de gemeente Leiden (i.v.m. uniformiteit 
en kostenbesparing): een presentatie per onderwerp in Powerpoint, waarin een korte 
toelichting wordt gegeven op de uitkomsten. Daarbij worden de belangrijkste uitkomsten per 
onderwerp vertaald in toegankelijke grafieken en tabellen en voorzien van een korte 
toelichting. Dit wordt naar verwachting een openbaar document. 
Daarnaast wordt een tabellenboek gemaakt van de uitkomsten van de enquête. Dit vormt 
een naslagwerk en is bedoeld voor intern gebruik.  

 


