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Raad van de gemeente Beemster

onderwerp
aanbieding rapport Omnibusenquete Beemster 2019

Geachte leden van de raad,

De gemeente Beemster krijgt van de Beemsterlingen een 8,2 als plaats om in te wonen.
De dienstverlening van de gemeente bij het laatste contact krijgt een 7 van de inwoners.
Dit zijn twee mooie uitkomsten van de tweejaarlijkse Omnibusenquête. Het rapport over deze
enquête bieden wij u hierbij aan.
De rapportage bestaat uit een apart leesbare samenvatting en een uitgebreide rapportage
over het gehele onderzoek. Tevens bevat het rapport een samenvattende tabelwaarin de
belangrijkste resultaten voor Beemster staan. Ook de belangrijkste resultaten van de overige
deelnemende gemeenten, Edam-Volendam en Landsmeer, zijn in deze tabel opgenomen.

De gemeente Purmerend houdt sinds 2004 om de twee jaar een omnibusenquête voor de
gemeente Beemster en andere regiogemeenten. ln een omnibusenquête wordt een divers
aantal thema's aan de inwoners voorgelegd. Door de bundeling van thema's is het een
efficiënte manier van onderzoek doen. Daarnaast kunnen door herhaling van onderwerpen
ontwikkelingen in beeld worden gebracht. ln maart 2019 kregen 1 .200 Beemsterlingen via een
brief het verzoek de omnibusenquête in te vullen; 39o/o gaf hieraan gehoor. De meesten
vulden de schriftelijke enquête in;24o/o maakte gebruik van de mogelijkheid de enquête online
in te vullen. Wij zijn blij dat er zoveel Beemsterlingen hebben meegedaan aan de
omnibusenq uête. Wij willen hen daarvoor hartelijk danken.
De omnibusenquête wordt gebruikt als onderlegger voor het opstellen van beleid en voor het
signaleren van trends in de samenleving.
Wijwensen u veel leesplezier.
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