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Tijdens de behandeling van de begroting 2008-2011 is amendement 2007-35 inzake doelstelling 
Staat van de Gemeente aangenomen. Onder het kopje Aanpak/Uitvoering staat dat bij aanname 
van het amendement de griffie o.a. zal nagaan wat de gehanteerde werkwijze van de Staat van de 
Gemeente is geweest voor het tot stand komen van het cijfer en de commissie Samen leven 
hierover te informeren.  
 
Met deze notitie geeft de griffie uitvoering aan het gestelde in het amendement.  
 
Staat van de Gemeente 
 
Werkwijze van de Staat van de Gemeente 
De Staat van de Gemeente is een gemeentemonitor op hoofdlijnen die vergelijking met andere 
gemeenten (benchmarking) mogelijk maakt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Deloitte, BMC 
en PON1. Gemeenten kunnen zich inschrijven voor deelname aan dit onderzoek dat elk voor- en 
najaar wordt gehouden. Het onderzoek van de Staat van de Gemeente werkt met een aselecte 
steekproef van 1200 inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) 
van de desbetreffende gemeente. Door deze aselecte steekproef kunnen betrouwbare en geldige 
uitspraken worden gedaan over wat een inwoner van zijn gemeente vindt. Per gemeente is een 
minimale respons van 400 waarnemingen noodzakelijk.  
 
Ridderkerk heeft deelgenomen aan de gemeentemonitor in het najaar van 2006 en 2007. De 
resultaten van het onderzoek komen terug in de jaarrekening. In de jaarrekening over 2007 zullen 
de resultaten vermeld staan van het onderzoek gehouden in het najaar van 2007.  
 
Wat wordt aan de burger gevraagd? 
In de vragenlijst is onder meer de onderstaande vraag opgenomen. 
 

De gemeente luistert goed naar haar inwoners? 
Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met de hier genoemde stelling? 
Deze stellingen gaan over uw waardering als kiezer van het gemeentebestuur. Hier maken we 
onderscheid tussen de gemeenteraad als de gekozen volksvertegenwoordiger en de 
burgemeester en wethouders als verantwoordelijke uitvoerders namens de gemeenteraad. 
 
a. Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt. 
b. Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad. 
c. Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders. 
d. Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar. 
e. De gemeente wordt goed bestuurd. 
f. Het is voor mij duidelijk hoe beslissingen in de gemeente tot stand komen. 
 

De bovenstaande vragen kunnen beantwoord worden met: Zeer eens, Eens, Neutraal, Oneens, 
Zeer oneens of Geen mening.  
 
Wat is het resultaat van de vraag? 
Het antwoord op de vraag “Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad” geeft het oordeel 
weer van de respondenten en daardoor van de burgers van Ridderkerk. De ‘scores’ van burgers op 
de vragen zijn omgerekend naar rapportcijfers met een schaal van 1 tot 10 schaal.  Het onderzoek 
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beschouwt 5,5 als ‘neutraal’: niet voldoende en niet onvoldoende. Tevens geeft de Staat van de 
Gemeente een overzicht van hoe anderen gemeenten op dit onderdeel “scoren”. Als griffie lijkt ons  
een 5,5 het minimum cijfer waarvoor de politiek zou moeten gaan.  
 
In najaar 2006 scoorde Ridderkerk op deze vraag een 4,5 (tegen een 5 gemiddeld voor 
deelnemende gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners). Najaar 2007 scoorde Ridderkerk hier 
een 4,4 (tegen een 4,9 gemiddeld voor deelnemende gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners).  
 
Wat wordt gemeten met de vraag? 
De vraag is niet gesplitst in deelvragen. Het onderzoek vraagt geen nadere onderbouwing van hoe 
respondenten tot hun oordeel komen over de vertegenwoordiging van de burger door de 
gemeenteraad. Er wordt sec de mening van de inwoner op dat moment gevraagd.  
 
Wat is de waarde van het cijfer? 
Het cijfer is een signaleringsinstrument voor gemeenten. Het geeft een algemeen beeld. 
Gemeenten zien geen onderbouwing van burgers waarom een bepaald cijfer is gegeven. Het cijfer 
zal daarom door de gemeente zelf geïnterpreteerd moeten worden of kan aanleiding zijn om een 
nader onderzoek te doen naar de redenen achter een bepaalde waardering.  
 
Wat betekent dit voor de prestatie-indicator en de activiteiten? 
In de programmabegroting staan geen activiteiten benoemd om de prestatie-indicator te behalen. 
De raad zal, volgens het aangenomen amendement, de prestatie-indicator nog nader moeten 
uitwerken in concrete activiteiten gericht op het verbeteren van het oordeel van de burger.  
 
Uit bovenstaande mag blijken dat de activiteiten die de raad benoemt niet betrokken worden in de 
Staat van de Gemeente. Het is daarom zeer de vraag of het effect van de activiteiten gemeten 
wordt door de Staat van de Gemeente. Niet na te gaan is of het oordeel van de burgers door de 
activiteiten zal verbeteren. Dit betekent niet dat er geen activiteiten benoemd kunnen worden. De 
effecten van de activiteiten zijn echter niet te meten door de Staat van de Gemeente omdat een 
causaal verband tussen activiteit en prestatie-indicator niet is aan te tonen.  
 
De raad kan op verschillende manieren tot een lijst van activiteiten komen. Zo kan de raad deze 
zelf opstellen. Hierbij kan gedacht worden aan inbreng van burgers (platforums, wijkoverleggen, 
journalisten, betrokkenen) door te vragen waar zij hun mening op baseren. Indien deze activiteiten 
worden uitgevoerd zou dat kunnen resulteren in een verbeterde mening van de burger over de 
vertegenwoordiging door de gemeenteraad en een hoger cijfer in de Staat van de Gemeente, 
alhoewel een causaal verband niet is aan te tonen.  
 
 
Vragen aan de commissie: 
 
-  Blijft de prestatie-indicator gehandhaafd? 
-  Zo ja, voor welk cijfers gaat u dan in de komende jaren? 
-  Hoe wilt u de discussie voeren over de activiteiten die van invloed zijn op de waardering? 
 


