Publieke raadpleging onder de
inwoners van Geldrop-Mierlo
over het begrotingstekort
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Samenvatting
Begrotingstekort
Op vraag "1 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Geldrop-Mierlo, hoe
zou u het begrotingstekort dichten?" antwoordt 41% van de respondenten: "Ik zou bezuinigen op:".
Zie pagina 5.
Op vraag "2 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 45% van de
respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen". Zie pagina 13.
Op vraag "3 Waar gaat uw voorkeur naar uit?" antwoordt 43% van de respondenten: "Deels
bezuinigen, deels lasten verzwaren". Zie pagina 16.
Op vraag "4 In welk(e) project(en) zou de gemeente volgens u minder mogen investeren?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Weet niet". Zie pagina 18.
Op vraag "5 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last hebben?" antwoordt 44% van
de respondenten: "Verhoging van de onroerendezaakbelasting". Zie pagina 23.
Op vraag "6 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het verhogen van de
onroerendezaakbelasting?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In
totaal antwoordt 63% van de respondenten: "(sterk) tegenstander". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Tegenstander". Zie pagina 25.
Tot slot
Op vraag "7 Heeft u nog tips voor de gemeente Geldrop-Mierlo rondom eventuele lastenverzwaring
en bezuinigingen?" antwoordt 49% van de respondenten met een tip. Zie pagina 28.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGeldropMierlo, waarbij 293 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipGeldropMierlo
Middenstandsbelangen
Begrotingstekort
7 augustus 2020 tot 17 augustus 2020
7
293
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
18 augustus 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,7%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Middenstandsbelangen.
Op 7 augustus 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 14 augustus 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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1.3 Vergelijking van respons met populatie
Respons en populatie naar woonplaats en leeftijd
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2. Resultaten
2.1 Begrotingstekort
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een tekort van 3.200.000 euro in de begroting van
komende jaren. Het begrotingstekort valt te wijten aan minder geld van de Rijksoverheid.
Daarnaast heeft de coronacrisis een negatieve invloed op de gemeentebegroting. Het college
van burgemeester & wethouders van Geldrop-Mierlo gaat de komende maanden bekijken
hoe het begrotingstekort kan worden gedicht.

1 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente GeldropMierlo, hoe zou u het begrotingstekort dichten? (n=284)
Ik zou bezuinigen op (41%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal ambtenaren
Administratieve lasten, externe kosten
Alle soorten van subsidies
Alle subsidies voor kunst, cultuur en verenigingen
Aller waar het kan, dit is helaas de afgelopen jaren niet gebeurt.
Alles
Alles behalve zorg, milieu en onderwijs is te overwegen.
Alles gelijk verdeeld
Ambtelijke apparaat (meer samenwerken in regio)
Ambtenaren
Ambtenaren personeelskosten
Ambtenarenapparaat
Ambtenarenapparaat, beheer groenstroken, theater en musea in eindhoven, niet in Geldrop,
mierlo, die zijn te klein
Ambtenarenkorps
Asfalt , stenen gebouwen zoals b.v .nieuw gemeentehuis of hofdael , wegen autoverkeer
Asielzoekers
Bestuurlijke kosten door de gemeente op te laten gaan in MRE.
Bouw gemeentehuis was nog in prima staat
Bouw- en renovatie kosten zoals wegen, scholen en gemeentehuis
Bouwplannen van de gemeente (zoals gemeentehuis etc)
Brandweer.
Culturele activiteiten, ambtenaren, gemeentelijke huisvesting
Cultuur, opleuken centrum, gemeente FTE
De MFA's zoals Hofdael en t Patronaat
De politieke partijen
De werknemers gemeente geldrop zelf, Kunst, cultuur en immigratie
Dure electrische auto ,s voor boas waarom niet op de fiets dat is duurzamer
Gebouwonderhoud bezuinigen of uitstellen
Gemeente zelf
Gemeentehuis
Gemeentehuis verbouwen
Gemeentelijke uitgaves
Gratis feestjes op het gemeentehuis plus luxe aankleding gemeente en gemeentehuis
Groene subsidies
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groenonderhoud,wegenonderhoud, subsidies aan verenigingen,
Grote kostbare initiatieven
Grotere evenementen
Herinrichting centrum
Herinrichting gemeente
Het
Het inhuren van mensen / arbeid
deze arbeid laten verrichten door mensen in de bijstand
met behoud van uitkering
Het salaris van de gemeenteambtenaren
Hofdael
Ik zou alle z.g. noodzakelijke beoordelen en afwegen tegen de inkomsten als ondernemer
IK zou de grasvelden daar waar mogelijk vervangen door wilde bloem mengsels deze hoef maar
1 keer in het jaar gemaaid te worden ,straatbomen die gevaar opleveren weg halen en grote
bomen laten staan (goed voor de lucht kwalietijd ) .
Ik zou zeggen het gemeentehuis maar dat is al vernieuwd belachelijke grote uitgave dus dan op
het personeel of de burgemeester die kleiner gaat wonen zonder tuinman
Implementatie centrumplan en aanpak buitenwegen.
Inschakelen externe adviseurs, kosten van instellingen die niets opleveren, zoals LEV,
leefbaarheidsonderzoeken, al tig keer gedaan, levert niets op, Senzer
Jeugdzorg
Jeugdzorg / lev
Jeugdzorg, er worden teveel stickers geplakt op jongeren waardoor de hulp vraag veel te groot
wordt.
Kermis, wijkcoördinatoren, auto's voor BOA's, onherkenbaar per fiets surveilleren
Kosten gemeentehuis, onzinnige uitgaves
Kunst en cultuur
Kunst?
Linkse hobbies
Lonen ambtenaren gaan te snel omhoog
Luxe gemeente borrels, buurt bbq's, sleuteloverdracht,
Luxe uitgaven zoals 8 bomen verplaatsen voor € 120.000,00 zo zijn er wel meer extreme
uitagen.
Luxe uitgaven zoals bv dure kerstversiering in het centrum, recepties enz Daarnaast kijken of er
bezuinigd kan worden op personeel.
Medewerkers
Meer zaken online afhandelen (minder personeel noodzakelijk) verhogen werkuren per week
ambtenaren (minder personeel nodig) efficiënt zakelijk bewind voeren (verandering
werkmentaliteit nodig), beter/anders controleren van uitgaven zoals
subsidies/toeslagen/uitkeringen (lijkt veel in een zwart gat te vallen). Sell en leaseback van
panden. Verkoop overtollige grond/panden aan publiek (niet enkel bevriende aannemers)
Mensen die van d gemeente trekken en niks doen om werk te vinden , dus gewoon profiteren
daar moet betere controle op zijn
Minder asielzoekers te plaatsen
Minder personeel in gemeentehuis
Minder reserves
Niet noodzakelijke uitgaven (zoals verplaatsen van bomen op horecaplein)
Nieuwbouw basisscholen
Nieuwe projecten
Onderhoud uitstellen /prioriteiten lijst aanpssen
Onderhoud openbaar groen
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek en advies en hoge kosten voor inhuur derden. Daarnaast door meer integraal te
werken kunnen wellicht dubbele overleggen tijd en geld kosten.
Onderzoekskosten.
Onzinnige uitgaven zoals aandachtswijkenproject
Op juistheid om misbruik te voorkomen de uitgaven toetsen en niet de vastgestelde uitgaven
niet hoger late uitvallen,dit gebeurt tevaak
Opvang assielzoekers
Ouderen met genoeg geld krijgen geen geld voor huishoudelijke hulp, Mensen in de bijstand
vragen om te helpen met taken. Mensen zijn best bereid om meer te doen maar niet als er
meteen allerlei consequenties zijn. Ik zit bv zelf in de bijstand en zou best een adres bij een
oudere willen poetsen als wijze van terugschieten. Maaien van grasvelden,
Overheadkosten gemeente
Overheidsuitgaven
Per
Personeel
Personeel in dienst van de gemeente Geldrop-Mierlo.0
Personeel,dat doen de meeste bedrijven
Personeelskosten
Personeelskosten gemeente huis
Personeelskosten, lager tempo van onderhoud wegen en infrastructuur, heel kritisch kijken
naar wat echt nodig is anders niet uitvoeren.
Plus team en bijstand
Prestige prjecten zoals nieuwbouw zwembad en gemeentehuizen.
Projecten
Projecten die niet primair zijn voor de burgers. Uitstellen tot betere tijden
Salaris door minder vaste medewerkers ,sommige posten vrijwilligers?
Salarissen
Salarissen ambtemaren en raadsleden (2x)
Salarissen van gemeente ambtenaren
Secundaire voorzieningen in en om de gemeentekantoren.
Subsidie's
Subsidies
Subsidies en geen nieuwe projecten toe te staan
Subsidies voor allerlei "softe" clubjes
Uitgaven aan zaken die niet dringend zijn
Uitkeringen
Verbouwing strabrecht college
Vergader kosten en amtenaren
Vernieuwing bestrating centrum
Vernieuwingen
WMO
WMO en dan vooral mbt op opvang statushouders
WMO, maar dan die mensen die nu ten onrechte gebruik maken van de WMO ze ontslaan nu
de hulp om te profiteren dat er maar 19 euro betaald hoeft te worden terwijl ze een dikke
bankrekening hebben, SCHANDALIG

Ik zou de lasten verzwaren op (21%):
•
•

Afval (3x)
Afval en honden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvalstoffen. Wie meer ( gewicht) afval aanlevert, betaald ook meer. Vernielingen door de
jeugd,en overlast zwaarder aanpakken.
Alle mogelijke posten om t te verdelen
Gemeentehuis
Gemeentelijke belastingen
Grote winstgevende bedrijven
Hogere inkomens
Hogere inkomens betalen meer belasting
Hond
Honden belasting, het geld beheren van nieuwe vluchtelingen.
Honden bezit
Honden en katten bezitters. De troep van die dieren opruimen is een hele klus
Honden en katten.
Honden-en kattenbelasting
Hondenbelasting
Hondenbelasting en afvalstoffenheffing
Hondenbelasting toeristenbelasting
Hondenbelasting want die veroorzaken wel heel veel overlast. en dumpen van afval
Hondenbelasting, en andere overlast veroorzakende zaken (auto’s; parkeren)
Hondenpoep
Huizen bezit
Ik zou geen lasten verzwaren maar eerst alle uitgaven onder de loep nemen en kijken of e.a well
goed functioneerd (o.a lev.groep) .Lasten verzwaren heeft alleen mar resultat de burgers op
andere plaatsen niets uitegeven. gevolg o.a. lege winkelstand.
Kattenbelasting invoeren
Kattenbelasting, zoals bij honden en boetes voor aanbieden huisvuil op foute dagen
Kosten voor brengen afval naar de milieustraat.
Loslopende katten Kattenbelasting
Milieustraat
Motoren en oude auto’s
Nergens
Niet
Niet op de werkende mensen iig, die betalen nu overal extra voor. Misschien benefiet voor
Geldrop houden
Niets
Onroerend goed
Ontroerendgoedbelasting
Ozb (2x)
OZB (2x)
Ozb verhogen voor huizen boven 500.000
Parkeren
Parkeren coevering
Parkeren en hondenbelasting
Parkeren en hondenbelasting. Boetes uit laten delen op asociaal gedrag zoals vuilnis al een
week van tevoren aan de straat zetten.
Parkeren in het centrum
Parkeren, afval,
Reclameborden die overal op straat staan.
Tegeltax invoeren, kattenbelasting, parkeertarieven
Teveel aan ambtenaren ontslaan
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•
•
•
•
•
•
•

Toeristenbelasting, Hondenbelasting, Reclamebelasting
Veelplegers
Vermogensbelasting
Verpauperingen in de wijken
WMO bijdrage naargelang inkomen
WOZ belasting
Zie toelichting

Niet, het begrotingstekort is prima zo (13%)
Weet niet (25%):
Toelichting
Ik zou bezuinigen
op:

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Ben te weinig bekend met de mogelijkheden om te bezuinigen
Daarbij lastenverzwaring op OZB, en een herziening op het gebied van
afvalverwerking, en dan voornamelijk mbt de contracten met huidige
afvalverwerker
De invoering van de WMO heeft geleidt tot het begrotingstekort, dus ik
zou daar op bezuinigen.
Een begrotingstekort heeft twee kanten, namelijk een inkomstenkant en
een uitgavenkant. We leven al in een land met een belastingdruk die tot de
hoogste van Europa behoort. Daarom moet er vooral bezuinigd worden op
uitgaven, in plaats van nog meer lasten te verhogen.
Efficiënter gaan werken, kiezen voor een beter bestuurd- en
aanstuurmodel.
Er wordt veel te ineffectief gewerkt. Mensen komen hun afspraken niet na,
er wordt “ ambtelijk” gereageerd op signalen. We moeten veel te veel “
begrip” hebben voor van alles en nog wat, maar bij zichzelf te rade gaan is
ver te zoeken
Het centrumplan is een luxeprobleem. WMO heeft voor mij veel hogere
prioriteit. Het centrum kan prima enkele jaren uitstel leiden. De zorg voor
de burgers die via WMO wordt gefinanceerd NIET. De buitenwegen zoals
Voortje, Trimpert etc: wat is de oorzaak van het zwaardere belasten van
die wegen? Daarnaast kan ook tijdelijk de snelheid verder omlaag daar
naar bijvoorbeel max 50KM/U. Voor deze toeristische wegen prima. Ergste
schade oplappen waar noodzakelijk. De rest uitstellen. Niet belangrijk.
Het tekort meer halen op toezicht op loslopende honden en niet
waarschuwen maar beboeten zodat er terecht meer geld in kas komt er
zijn genoeg boas die dit kunnen doen. Meer handhaven
Hofdael kost alleen maar gigantisch veel geld en wordt nooit iets
Ik ben bij bijeenkomsten aandachtswijken geweest. Vond het kinderlijk en
gedateerd qua werkwijze. Er waren op een geg. moment meer
organisatoren dan deelnemers. Wat gaat men daarop baseren? Waarom
mag er dagelijks een stinkende, herriemakende ijsboer met een
doorlopend dieselaggregaat door mijn straat rijden? Niet om gevraagd,
niet nodig: vergunningpluchtig maken en flinke leges opleggen.
Ik snap dat Jeugdzorg heel belangrijk is, ik heb gelezen dat het verblijf in
het heppie huis en hotel ( Geldrop-Mierlo heeft van ieders 1) volledig
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ik zou de lasten
verzwaren op:

•

•
•
•
•
•

wordt gesubsidieerd door de Gemeente. Als kinderen thuiswonen en mee
op vakantie gaan zijn de onkosten ook voor de ouders. Misschien kan hier
eens gekeken worden naar andere oplossingen.
Ik zou de wij evan werken van de gemeente zeer kritisch extern laten
analyseren. Er is heel veel efficiency te bereiken. Ik heb zelf veel ervaring
met de handelwijze van de gemeente Geldrop-Mierlo en er is heel veel te
verbeteren.
Ik zou graag bij deze vraag optie 1 en 2 willen aanvinken en dat gaat niet.
In Geldrop 1 multifunctioneel gebouw voor alle verenigingen.
In eerdere termijn heb ik mijn bezwaren geuit over de onnodige
vervanging van de kunstgrasvelden aan de hand van het dossier wat ik als
bestuurder van NRK had. een goed besluit had toen al 1,5 miljoen kunnen
besparen.
Mensen in de bijstand moeten!!!! Vrijwilligers werk doen
Mijn voorkeur gaat naar een gedeeltelijke bezuiniging en ik zou daarnaast
een gedeeltelijk tekort accepteren. De komende jaren zullen de
bezuinigingen voortgezet moeten worden.
Minder snel geld beschikbaar stellen voor onderzoeken. Neem Hofdael
als voorbeeld, daar zijn diverse onderzoeken gedaan waar 50000 tot 12500
euro per onderzoek mee gemoeid is.
Omdat ik onvoldoende zicht heb op alle posten van de gemeente
begroting kan ik geen andere suggesties meer geven.
Openbaar groen kan beter ingericht worden, waardoor minder onderhoud
nodig is.
Personeelskosten maken een groot deel uit van de structurele uitgaven.
Iedere medewerker levert in of de bezetting gaat terug (incl. formatie
B&W)
Verbouwingen zoals nieuw gemeentehuis etc. waren onnodig. Er kan
bezuinigd worden op dergelijke uitgaves. Burgers hebben al moeten
inleveren, gemeente moet zich aanpassen aan de beschikbare budgetten
vanuit de overheid.
- Gemeentelijke tarieven iets omhoog
- WOZ een klein beetje omhoog.
Alles met kleine stappen, en proberen de rijkere groep iets meer te laten
bijdragen
Als je ziet hoeveel mensen hun hond uitlaten met een zakje aan de ketting
en als ze thuis komen zit het zakje nog steeds aan de ketting. Veel weiden
liggen vol hondepoep
De inwoners mogen geen lastenverzwaring krijgen!
Dit ontmoedigt meteen ook autogebruik in de centra en in het algemeen.
Een kleine verhoging zal veel geld opleveren, waarbij de sterkste schouders
ook nog eens de zwaarste lasten dragen.
Kijk naar de lange termijn waarbij de oudere bewoner langer en
zelfstandiger kan blijven wonen. Zorg hiervoor dat medische
ondersteuning beter samenwerkt. Nu zijn er teveel zorginstellingen die
allemaal zeggen iets te doen voor de bewoners in Geldrop. Is (Ier controle
op? Denk dat daar nog op te bezuinigen valt. Laat de zorg onder 1 centraal
orgaan vallen ( bv St Annaziekenhuis ) en van daaruit de zorg regelen en
aansturen met alle thuiszorg en buurtzorg die geleverd moet worden
binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.
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•
•
•
•

Niet, het
begrotingstekort
is prima zo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Weet niet

•

•
•

Niet meer uitgeven dan er in kas is. Kan en gezin ook niet!
Om over al deze en onderliggende punten een verantwoorde mening te
geven, zou ik me eerst moeten verdiepen in de gemeente begroting!!!
Op opruimen van de uitwerpselen, en gedeeltes waar honden worden
uitgelaten duidelijker aangeven.
Vele welgestelde ouderen maken gebruik van de WMO voor
huishoudelijke zorg. Dit deden ze eerder niet. Een forse bijdrage zou het
gebruik flink terug kunnen dringen. Waarschijnlijk kan dit niet agv landelijk
beleid. Dan ouderen aanspreken op moraliteit.
In Geldrop-Mierlo is de OZB verhoudigsgewijs laag tov andere gemeenten
in de regio. Wellicht dat deze iets meer dan normaal kan worden
opgehoogd.
Corona is eenmalig. Op het moment dat dit een structurele uitgave gaat
worden, dan moet gekeken worden hoe dit betaald moet worden.
Het mindere geld van de overheid dient wel gecompenseerd te worden.
De Rijksoverheid moet de gemeentes financieel ondersteunen want die RO
is mede verantwoordelijk voor de tekorten zoals jeugdzorg etc.
Eerst de (economische) ellende door Covid-19 maar eens voorbij laten
gaan
Ik snap dat er niet op de coronacrisis gerekend is, maar mijns inziens is er
niet goed/serieus begroot. Misschien dat het tekort ook te maken heeft
met de te hoge kosten voor de verbouwing van het gemeentehuis?
Ik vind dat de rijksoverheid bij moet springen en verantwoord moet
omgaan met door ons betaald belastingeld!
Ik zou eerst de coronatijd afwachten en dan pas gaan bekijken wat
mogelijk is
Meer geld vand e ovreheid, bezuinigen is onzin!
Om de lokale economie te stimuleren kan er nog wel wat tekort bij. Zie de
Keynesian methode.
Overal is nu crisis dus een tekort is niet heel erg. Als de crisis voorbij is gaat
het ook weer beter, er is immers geen directe financiele crisis. Bezuinigen
lijkt me een heel slecht idee, wantdat schaadt het vertrouwen.
Als ik ergens op zou bezuinigen dan zou dat cultuur zijn, maar ik heb niet
het idee dat daar in Geldrop veel naar toe gaat.
Tekort moet gedicht worden door de veroorzaker. In dit geval de overheid
Volgens mij heeft de gemeente nog een potje met opbrengsten uit
onroerend goed. Daar zit genoeg in om het tekort eenmalig te dekken.
Verder vind ik het niet correct dat de burger moet opdraaien dor kosten
die worden veroorzaakt door corona. De mensen kunnen hier immers
niets aan doen. De geeente moet meer geld in Den Haag halen.
Begroting te kort is niet goed mijn antwoord staat er niet bij. Ik zou
stoppen met opkopen van tot begroting op orde is. Geen verhoging of
lasten verzwaren ivm dat de burger niets bij krijgt en we dieper in de
schulden komen
Geen idee hoe de begroting er uit ziet, dan kan ik daar ook geen mening
over geven
Ik heb geen financiële opleiding en de overheid is toch al niet te
doorgronden op dit gebied.
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Ik heb geen inzicht waardoor het begrotingstekort ontstaat, maar op een
aantal posten kan zeker bezuinigd worden zoals bv verbouwing
gemeentehuis en inrichting Heuvel. Geen beslissingen nemen zoals bv over
de inrichting van het centrum Geldrop of de verhuizing van de bibliotheek,
daar kan op bespaard worden.
Ik ken de begrotingsverdeling niet
Ik zit te 'weinig' in de gemeentelijke financiën om hierover goed mee te
kunnen praten.
Ik zou bezuinigen én lasten verzwaren.
Moet eerst begroting Geldrop Mierlo kennen
Vreemd deze vraag. Met zo weinig en vooral eenzijdig toelichting!
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Stel een meerderheid van de gemeenteraad kiest voor bezuinigingen.

2 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?
(n=278)

De kaasschaafmethode: op alle posten (een
beetje) bezuinigen

34%

Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten
bezuinigen

45%

Ander methode

14%

Weet niet

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 45% van de
respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen".

Ander methode, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen noodzakelijk onderhoud uitvoeren en geen nieuwe projecten
Ambtenatenkorps inkrimpen
Beter omgaan met gemeenschapsgeld
Combinatie van beide: onzinnige projecten waar geen mens in geïnteresseerd is rigoureus
schrappen.
Combinatie van bovenstaande
Daar waar overschreden wordt moet ook naar de efficientie worden gekeken. Bovendien
zouden alle Brabantse gemeente evenredig steun moeten kunnen krijgen via de reserves van de
provincie.
De burger kan ook niets aan corona doen, daar kan je het niet op verhalen. Blijft over: meer
geld vragen aan de regering.
De gemeenteraad hun vergoeding bevriezen tot het te kort is weggewerkt.
De huidige uitgaven tegen het licht houden, zijn er wellicht te veel derde partijen ingeschakeld
of partijen die veel te hoge prijzen vragen. kijken of er bij het ophalen van afval geen
mogelijkheden zijn. Wat kost het bijv. om zerfvuil op te ruimen tov verlagen van tarieven?
Efficiënter gaan werken.
Geen
Geen dure adviesbureau inhuren
Geen geld aan projecten zoals de busbaan laan 4 heemskinderen en gemeentehuis
Geen kaasschaafmethode, maar ook niet alleen op enkele posten bezuinigen. "Gewoon" de
hele begroting nog eens tegen het huidige(!) licht houden.
Gemeentehuis, school strabechtcollege
Heel gericht bezuinigen, projecten die de leefbaarheid in wijken bevorderen doen, en projecten
gericht op prestige van gemeente niet doen. De menselijke maat in beleid bewaken. De burgers
serieus nemen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het hele ambtenarencorps eens goed doorlichten En controleren op effectiviteit!!! Wij als
burgers betalen, maar mogen daar ook iets voor verwachten
Hoe zit het met al dat crimineel geld dat door politie word opgehaald waarom vloeitjes niet
terug in de gemeente kas?
Hofdael sluiten
Inkomensafhankelijke maatregels met andere woorden maatwerk
Keuzes maken, maar zaken netjes uitvoeren maar soberder zodat het wel in het kostenplaatje
valt
Kijken hoe door beleid en afdelingen met elkaar te koppelen/verbinden er wellicht kosten
bespaart kunnen worden.
Lasten verzwaren voor de rijken die het makkelijk kunnen betalen
Meer automatiseren.
Meer controle op de rotzooi wat de mensen weg gooien of ergens dumpen
Niet bezuinigen. zie vraag 1
Paretomethode
Personeel
Prioriteiten stellen
Probleem bij provincie/rijk neerleggen.
Reorganisatie gemeente
Slimmer werken. Samen doen met andere gemeenten. Overweeg fusie
Zelfreflectie
Zie 1
Zie 1.
Zie antwoord vraag 1 en dan keuzes maken en niet de inwoners de dupe laten zijn
Zie eerder antwoord met opties
Zie toelichting bij vraag 1
Zorg voor een goede basis en leefbare situatie waarin iedereen zich veilig voelt.Er zijn
voldoende eetgelegenheden in Geldrop. Maak het centrum leefbaarder en niet alleen van 09:00
tot 17:00 . Maak daarnaast waar nu de parkeerplaats is in Geldrop bij de AH en Nettorama
eenmogelijkheid waar kleine evenementen kunnen worden gehouden met dans , muziek,
tentoonstelling en sportdemonstraties, rommelmarkt, wijnfeest, bierfeest, brocante markt, de
slimste mens van Geldrop, de vrijwilliger van Geldrop het recordaantal Geldrop, oogstfeest,
kermis etc...

Toelichting
De
kaasschaafmethode:
op alle posten (een
beetje) bezuinigen

•
•
•
•

Keuzes durven
maken, op enkel een
aantal posten
bezuinigen

•
•
•

Er komen ongetwijfeld weer betere tijden
Gemeente medewerkers op de fiets laten komen , en hun eigen brood
en fruit mee nemen naar het werk .
Je doet het toch nooit goed voor iedereen, dan ook maar iedereen een
beetje last. Als je op een paar posten bezuinigt, hebben sommigen er
veel last van en anderen helemaal niet.
Lijkt mij dan het eerlijkst, maar ja
Beter keuzes maken dan kaasschaven
De gemeente heeft toch te veel uitgaven gedaan.
Eigenlijk tussen de twee opties in. Het één wat meer dan het ander,
maar ook niet te radicaal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ander methode,
namelijk:

•

•
•
•
Weet niet

•
•
•
•

Geef burgers meer verantwoordelijkheid (en rechten) over hun eigen
leefomgeving etc.. Stop zoveel mogelijk subsidies. Probeer geen
maakbare samenleving te creeeren middels geld van burgers.
Graag wel duidelijke communicatie over die politieke keuzes, zodat de
burger bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen weet welke partij
waarvoor staat.
Helder beleid waar een visie op het dorp achter zit. Geld naar deze
zaken en dan minder geld naar andere dingen.
In het duale stelsel van politiek en ambtenarij is keuzes maken niet de
sterkte kant. Hier zou voor een aantal zaken een referendum prima
werken. Creeert ook draagvlak bij inwoners
In mijn ogen zijn er teveel uitgaven gericht op de jeugd.
Niet iedere jongere hoeft een personal coordinator te hebben!!!
Korten op uitkeringen en uitgavens vlg principe voor wat hoort wat
Kijken wat echt noodzakelijk is, een tandje minder kan ook bij veel
projecten, als voorbeeld pak de verbouwing van het gemeentehuis,
had best wat minder gekund terwijl het toch goed zou zijn
Na een intern onderzoek (niet door een externe partij = extra kosten)
keuzes maken zonder lasten te verzwaren. Kijk waar je op kunt
bezuinigen met zo een min mogelijke weerslag op de inwoners.
Ook kijken naar mogelijke inkomsten.
Overal kleine beetjes op bezuinigen heeft geen zin, daarmee lossen we
het begrotingstekort niet op. We moeten nu keuzes durven maken.
Te veel ambtenaren, als ik op het gemeentehuis kom zie ik regelmatig
dat er gewoon gekletst wordt, zelf ervaren dat ze je gewoon negeren
tot ze uitgeluid zijn
Zie antwoord bij vraag 1
Deze vraag is lastig.
Optie twee en drie overlappen elkaar gedeeltelijk.
Gemeente moet de verantwoordelijkheid bij de burgers neerleggen
wat de leefomgeving betreft.
Laten betalen voor elke vorm van aanbieden afval. Ook plastic.
Restafval zeer zwaar belasten enz.
Een aantal zaken worden veel te duur uitgevoerd. Stap van heilige
huisjes af.
Niet aan allerlei onzin uitgeven bijvoorbeeld vernieuwen centrum was
toch prima.
Zie eerdere opmerking.
Moeilijk te beantwoorden als er geen voorbeelden worden gegeven
waar men op kan bezuinigen
Niet bezuinigen
Welke posten zijn er uberhaupt ?
Zie boven
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De gemeente kan behalve bezuinigen ook de lasten van de inwoners verzwaren of voor een
combinatie kiezen.

3 Waar gaat uw voorkeur naar uit?
Bezuinigen

(n=277)

40%

Lasten verzwaren

3%

Deels bezuinigen, deels lasten verzwaren

43%

Geen voorkeur

6%

Weet niet

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Waar gaat uw voorkeur naar uit?" antwoordt 43% van de respondenten: "Deels
bezuinigen, deels lasten verzwaren".

Toelichting
Bezuinigen

•
•
•

•
•
•
•
•
Deels
bezuinigen,
deels lasten
verzwaren

•
•
•

Bezuinigen op eigen uitgaven
De inwoners mogen geen lastenverzwaring krijgen!
De lasten zijn al vrij fors en er zal een forse lastenverhoging komen door de
Rijksoverheid.
Voor veel mensen staat het water al tot de lippen, men moet beseffen dat je
de lasten niet eindeloos kunt blijven verhogen.
De tering naar de nering zetten en niet andersom waar men hier een handje
van heeft.
De uitgaven moeten gereduceerd worden als er minder budget is. Er moet
bedacht worden wat de taak van de gemeente is en daar moet naar
beschikbaar budget worden gehandeld
In deze periode is het niet verstandig om lasten te verzwaren. Daardoor zullen
waarschijnlijk nog meer mensen in de problemen komen.
Lasten verzwaren voor de rijken.
Op subsidies voor bijv. Hofdael of andere verenigingen.
Wij betalen al genoeg
65% op bezuinigen en 35% lasten verzwaren
Eventueel grote kosten die niet direct nodig zijn uitstellen als het kan
D
Geliever niet al te veel verzwaren, de meeste mensen hebben het al heel erg
zwaar door de corona. Vele moeten er nog boven op zien te komen en kunnen
net roeien met de riemen die ze hebben.
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•
•
•

•
•
•
•
•
Geen
voorkeur

•

•
•
Weet niet

•
•

•
•
•

Het geld zal van verschillende kanten moeten komen. Iedereen zal bij moeten
dragen.
Het voorzieningenniveau van deze gemeente is goed. Daar mag ook best voor
betaald worden.
Lasten verzwaring en bezuinigingen is het meest gemakkelijk. Neem de
kostenposten door en ben creatief in het uitgeven van geld. Bedenk andere
bronnen van inkomsten. Maak bewoners bewust van de kosten en voedt ze
meer op. Start bij de jeugd.
Lastenverzwaring. Sterkste schouders de zwaarste lasten
Niet alle kosten kunnen op de rug van de Gemeente neerkomen zo in de trant
van de Gemeente/Gemeenschap betaald wel
Niet teveel lasten verzwaren, want de mensen hebben het ook zwaar door
corona en moeten ook bezuinigen.
Wat wij ook invullen er word elk jaar bezuinigt
Zie 1.
Beide is niet gunstig op allerlei vlakken. Lasten verzwaren kan voor bewoners
en met name zij die nu zwaar getroffen worden en degene die al een minimum
inkomen hadden, zij krijgen dan de zwaarte klappen. Lasten verzwaren naar
inkomen lijkt dan logischer en menselijker. Daarnaast is bezuinigen nu in een
tijd met grote verandering en extra investeringen die nodig zijn vanwege
Corona en de klimaatveranderingen die op veel beleidsvelden effect hebben
ook niet logisch. Dus hoe kan je als gemeente juist nu kijken naar een meer
passende vorm van besturen, begroten en investeren in de toekomst. dit
betekent zeer goed kijken aarde eigen organisatie en naar wat de toekomst, de
gemeente en haar bewoners eigenlijk nodig hebben. Dat gaat niet op 1 dag
maar nu is het momentum!!
Niet bezuinigen en de lasten niet verhogen. Laat de RO maar over de brug
komen. Die kan heel goedkoop lenen en is mede verantwoordelijk voor de
tekorten
Voorkeur pas na deugdelijk inzicht in het huishoudboekje.
Deze vraag is niet op voorhand te beantwoorden. Er moet eerst duidelijk zijn
welke kosten noodzakelijk zijn of zeer gewenst. Vervolgens of dit financieel
haalbaar is. In dien niet dan op kosten verhogen of opnieuw prioriteren.
Ik denk dat overheden maar ook burgers in dezelfde financiële problemen
komen door de recessie die eraan komt. Je zult dus moeten gaan kijken wat
het rijk kan doen om juist niet te bezuinigen en daardoor de economie te
ondersteunen ( minder ontslagen) Dus ik vind deze vragen te simpel gesteld
Ik zit zelf in een uitkering situatie, dus lasten verzwaring zit ik niet op te
wachten.
Mijn keuze staat er niet bij. Zie vraag 1
Wordt voor de inwoners met bijstand of enkel een AOW-tje wel nog zwaarder
lijkt me?!?
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Een andere manier om het tekort in de begroting te dichten is het aanpassen of uitstellen van
een aantal lokale projecten. Momenteel wordt bekeken of sommige lokale projecten
kunnen worden aangepast of uitgesteld.

4 In welk(e) project(en) zou de gemeente volgens u minder mogen
investeren? (n=261)
Ik ben geen voorstander van het minder investeren in projecten (22%)
Project 1 (28%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

?
Aankopen van huizen etc waar projecten nog lang niet van de grond komen.
AAnleg van nutteloze busbaan
Ambtenaren
Asfalteren bestaande wegen
Asiel opvang
Assielopvang
Bepaalde bouwprojecten kunnen wel uitgesteld worden
Bestrating Centrum Geldrop vernieuwen
Bij zulke vragen is het wel handig als men voorbeelden geeft. Nu moet je raden wat een project
is en wat niet. Want ik ben wel voorstander in algemene zin.
Bogardeind
Bomen horeca plein
Bouwproject centrum
Centrum (2x)
Centrum geldrop
Controles door polities en boa's
Culturele activiteiten (laat Groen Links en PvdA zelf maar hun partijfestiviteiten betalen)
Cultuur (3x)
De heuvel
De Jonkvrouw ( nog teveel haken en ogen)
Externe onderzoeken / inhuur
Gasvrije woonwijken
Geen duren adviseurs inhuren
Gemeentehuis (3x)
Gemeentehuis (te laat helaas)
Gemeentehuis verbouwen
Gemeentenhuis
Groend zone - zonnepanelen
Groenvoorziening (2x)
Herinrichting centrum
Het plaatsen van allerlei kunst voorwerpen
Hofdaal
HofdaaL
Hofdael (3x)
Huizen aankoop zonder te weten wat je ermee wilt doen
Ieder 5 jaar het gemeentehuis verbouwen voor miljoenen
Imago projecten die niets dan alleen ergernis opleveren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonkvrouw
Leef op basisscholen. Leuk maar totaal niet noodzakelijk
Minder subsidies voor oneigenlijke dingen muziek festivals ,winkeliers fetiviteiten
Natuurprojecten
Nieuwbouw tegenover de kerk in Geldrop
Nieuwe dure koopwoningen
Onderhoud grasvelden
Onderhoud.
Overgang naar een andere energie, kies voor WATERSTOF
Plusteam
Reconstructie Sluisstraat Molenstraat Johan Peijnenburgweg
Samenwerking (Dienstdommelvallei)
Sluit en verkoop Hofdael.
Speeltuinen voor kinderen
Straat kunst
Subsidies op klimaat maatregelen
Verbetering van de wijken
Verbouwing en renovatie van de Heuvel
Verbouwing gemeente huis was niet nodig
Verbouwplan beneden beekloop
Verbreden bogardeind
Verfraaien van wegen, gebouwen, gebieden (speeltuinen)
Vervanging kunstgras
Zwembad (2x)

Project 2 (14%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 wethouders ipv 4 (2x)
Aantrekken van adviseurs op zzp basis
Bomen kappen in Molenbos
Buitenwegen
Centrum
Duurzaamheid projecten die (nog) niet bewezen zijn.
Eindeloos schrijven van rapporten ipv uitgaan van deskundigheid van betrokkenen
Grote bomen om zaagen , snoei daar waar nodig is .
Herinrichting Hofstraat en De Meent
Hofdaal
Huisvesting
Huizen en wegenbouw
Kunst en cultuur (2x)
Laco
Leerlingen vervoer
Loesje sluiten
Nieuw wegdek
Nieuwbouw tegenover de kerk
Onzinnige busbanen
Personeel gemeente huis
Personeelskosten.
Sportparken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steabrechtcollege: veel te duur uitgevallen
Strabechtcollege
Strabrechtcollege soberder.
Structureel verwoesten van bossen onder het mom van zgn. diversiteit; stop het wanbeheer
van onze natuur
Subsidie zonnepanelen ( als dit nog bestaat)
Te dure uitgaven zoals bomen verplaatsen etc.
Verduurzamen...
Voorzieningen voor ambtenaren
Zie bovenstaande
Zorgen dat er meer te doen is in geldrop
Zwembad

Project 3 (5%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle onnodige uitgaven.
Alles met wat minder toeters en bellen, goed is goed genoeg.
Ambtenarenapparaat
Bijstand.(Betre controle)
Duur gemeentehuis maar dat is te laat
Herinrichting kruispunt Johan Peijnenburgweg/Molenstraat/Sluisstraat
Hofdael verkopen
Niet subsidiëren van allerlei instanties, maar helpen door verminderen regels en
belemmeringen van ideeën van die instanties om zelf oplossingen te zoeken
Nieuwbouwwijk de Lunchen
Openbare gebouwen: geen dure grote prestige rennovaties.
Verbouwing gemeentehuis: in hoeverre was dit nifig
Wegen onnodig vervangen
Zie bovenstaande

Weet niet (51%
Toelichting
•
•
•
•
•

•
•

Aan welke projecten geeft Geldrop Mierlo geld?
Alleen in projecten investeren die belangrijk zijn voor de toekomst. Geen prestige projecten,
maar projecten die echt van toegevoegde waarde zijn en direct geld opleveren
Als je niet weet welke projecten er spelen kun je hier geen gedegen antwoord op geven
Belachelijk dat er zo veel geld vrijgemaakt is voor jet nieuwe gemeentehuis. Een blamage voor
Geldrop
De aanpassing van de heuvel is al zo lang een twist punt en er is nog nooit een goede oplossing
geweest.
Wat momenteel zeker niet haalbaar is een parkeergarage bouwen onder heuvel maar dat zal
wel de toekomst zijn voor Geldrop
De driehoekjes voor het vergaderloopje
Weggegooid geld, moet je eens in het bedrijfsleven mee komen
Dit is geen duidelijke vragenlijst, hoe moet ik weten welke projecten er spelen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Door te gaan herindelen heb je uiteindelijk minder kosten dan bij samenwerking (nog maar 1
college ipv 3 en nog maar 1 begroting ipv 4). Tevens krijg je vanuit de wet ARHI een flink bedrag
om de herindeling te bekostigen.
Geld beter gebruiken en planning maken dan voorkom je om geld over de balk te gooien.
Herinrichting van de weg vanwege het vele verkeer is voorlopig met al dat thuis werken niet
nodig en kan makkelijk worden uitgesteld
Het is voor burger niet echt duidelijk welke project gemeente plannen heeft.
Het tekort moet verhaald worden bij de veroorzaker .In dit geval de overheid.
Het zou handig zijn, wanneer bij het stellen van deze vraag ook projecten genoemd worden
waar de gemeente de komende tijd in wil gaan investeren of aan het investeren is.
Ik ben niet op de hoogte van de projecten, versober, maar blijf inversteren
Ik heb geen idee om wat voor projecten het zou gaan. Er zullen vast projecten zijn die wat mij
betreft even pas op de plaats mogen maken. Woningbouw voor starters zou juist een boost
moeten krijgen.
Ik heb geen zicht op alle (geplande) projecten.
Ik ken de huidige projecten niet.
Ik ken de projecten niet
Ik weet niet in welke projecten geld wordt gestoken dus dan moeten jullie dat er even bij
vermelden
Ik weet niet precies welke projecten er allemaal lopen. Meer informatie hierover zou de keuzes
vergemakkelijken
Ik weet niet wat project 1,2 en 3 zijn. Bij projecten blijkt altijd
achteraf dat de begroting nooit
klopt en dat alle projecten veel
hoger uitkomen qua kosten. Is
dat ook politiek spel?
Vraag eens aan de burgers wat ze ervan vinden en kom eens met een duidelijke motivatie bij
een project
Ik weet niet welke grote projecten er lopen.
Ik weet niet welke projecten er gepland staan. Je kunt evt onderhoudsprojecten aan bv straten
of riolering een jaar uitstellen
Ik weet niet welke projecten er zijn. Ik zou in ieder geval niet minder investeren in projecten
waarbij een groot beroep gedaan kan worden op vrijwilligers.
In deze vragenlijst worden de projecten niet benoemd of toegelicht, dus kan ik er zo niet goed
over oordelen
In het algemeen: ik zou minder investeren in autovriendelijke projecten.
Investeringen in projecten leveren geld op. Het zou niet verstandig zijn om op dergelijke
projecten te bezuinigen.
Ligt heel erg aan de projecten, hier is meer informatie voor nodig om een gedegen antwoord te
geven.
Mensen gaan voor dingen en prestiges. Verder verwacht ik meer duurzaamheid. Niet door
rekenen naar de wens om te slopen en te vervangen, maar oplossingen in het bestaande
neerzetten.
Modaal en zwembad zijn toch een bodemloze put
Moeilijk te beantwoorden want niet iedereen is op de hoogte van alle projecten!!!!!!!
Mogelijkheden onbekend, woon daarvoor te kort in Geldrop
Niet minder, meer spreiding in infra-projecten, over meerdere jaren
Niet op de hoogte van huidige of geplande projecten, dus moeilijk te beoordelen, aangezien ik
van mening ben dat er per project een afweging gemaakt moet worden
Om welke lokale projecten gaat dit? Noem enkele voorbeelden, zag op de website van de
gemeente die ook niet staan (moeilijk vindbaar).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Over welke projecten wordt een mening gevraagd?
Plusteam kost een hoop geld en werkt echt niet!!
Project 1 verminderen/ deels bezuiningen
Project 2 enkel de genoodszakelijke wegen
Projecten die moeten worden vaak alleen maar duurder. Uitstellen is dan ook het verschuiven
van het probleem.
Weet niet wat de toekomstige projecten zijn maar indien een van de projecten uitgesteld kan
worden zou dat een optie kunnen zijn
Weet niet welke projecten er zijn!
Wel handig als jullie hier potentiële projecten noemen.
Welke projecten zijn er momenteel?
Welke projecten zijn er?
Zie 1
Zorg samen met andere gemeenten voor een regionaal zwembad. Groenvoorziening
sportparken uitbesteden.
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Stel dat een meerderheid van de gemeenteraad kiest voor lastenverzwaring.

5 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last
hebben?
Verhoging van de afvalstoffenheffing

(n=270)

18%

Verhoging van de hondenbelasting

4%

Verhoging van de onroerendezaakbelasting

44%

Verhoging van het reinigingsrecht

1%

Verhoging van de reclamebelasting

2%

Verhoging van de rioolheffing

3%

Verhoging van de toeristenbelasting

3%

Verhoging van de grondprijzen

4%

Andere lastenverzwaring

2%

Bovenstaande lastenverzwaringen zorgen voor
even veel last

15%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last hebben?" antwoordt 44% van
de respondenten: "Verhoging van de onroerendezaakbelasting".

Andere lastenverzwaring, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Geen
Groene subsidies groot deel afschaffen
Jammer dat slechts een optie aangevinkt kan worden, als eigen woning bezitter, die heel goed
recyclet en dus nauwelijks afvalstoffen heeft heb ik last van de onroerendezaakbelasting. laat
paier ophalen betalen, dan zullen meer mensen kiezen geen reclamefolders te willen hebben..
Katten belasting
Kattenbelasting
Meer controle op buitenlanders die zwart werken

Toelichting
Verhoging van de
afvalstoffenheffing

•
•

Dan gaat men het elders weggooien. Is nu al vaak in de natuur te
vinden waar het schade aanbrengt aan grond en dieren die het eten
en verspreiden.
Ik vind dat de gemeente te allen tijde moet voorkomen dat er een
lastenverzwaring komt. Na de coronacrisis gaat de economie als
een tierelier draaien en rolt het geld vanzelf weer binnen.
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Verhoging van de
onroerendezaakbelasting

•

Mensen zouden hun afval nog vaker in de natuur gooien

•

Afvalstoffenverhoging kost meer geld, omdat spullen in het buiten
gebied worden gedumpt. Ik ben in zijn algemeenheid niet voor
lasten verzwaring.
Dit is de grootste kostenpost voor mij. Nogmaals zou ik niet kiezen
voor lastenverzwaring.
Dit raakt veruit de meeste inwoners, maar men weet ook dat dit de
makkelijkste knop is om aan te draaien daar het een van de hoogste
inkomstenbronnen van een gemeente is
Ik wist niet dat er een reclamebelasting is, maar die mag van mij
heel erg hoog worden. We worden overstelpt met reclame
Nee,nee,nee! Niet weer de burger belasten! Kijk nou een hoe en
ander werkt bij de gemeente zelf. Daar valt een hele hoop te
bezuinigen
Wonen moet geen eeuwige melkkoe blijven.

•
•
•
•
•
Verhoging van de
rioolheffing

•

Zolang er nog sprake is van ernstige wateroverlast na hoosbuien,
mag er geen extra rioolheffing zijn, want de getroffen burgers
moeten al extra kosten maken vanwege de schade door
wateroverlast. Dus eerst de problemen met de riolering oplossen !

Verhoging van de
toeristenbelasting

•

•

Mensen kunnen, zeker in deze tijd, geen verhogingen meer betalen
Het zou schandalig zijn als de gemeente Geldrop mensen in
problemen laat komen, terwijl er een duur nieuw gemeentehuis
staat. Dat uiteindelijk de inwoners moeten betalen. Dat extra geld
dat zogenaamd nodig is, door corona, is een grote leugen
Toeristenbelastingen worden betaald door buitenstaanders.

Verhoging van de
grondprijzen
Andere lastenverzwaring,
namelijk:

•

De inwoners mogen geen lastenverzwaring krijgen!

•

Wanneer de overheid geld tekort komt dan halen we het bij de
burgers. Waar kunnen de burgers het halen wanneer zij geld tekort
komen. Maak een einde aan het logge gemeentelijke apparaat.

Bovenstaande
lastenverzwaringen
zorgen voor even veel
last

•

Het leven is al duur genoeg misschien stort goedkoper maken voor
particulieren max. 5 euro en veel duurder voor bedrijven die wat
willen komen storten
Verhogen van afvalheffingen zorgt voor nog meer gedumpt afval in
de wijken en bossen.

Weet niet

•
•

•

•

Hangt af van de grootte van lastenverzwaring.
Ik ben niet voor deze manier van kiezen op voorhand. Eerst
duidelijkheid wat je wilt met elkaar en welke visie je als gemeente
hebt. Dan kijken naar financiering en haalbaarheid en dan keuzes
maken hoe te financieren. Kan ook met externe financiers of
andere vormen van funding.
Ook burgers komen in financiële problemen doordat zij hun baan
verliezen in deze tijd. Verhoog hun problemen niet door hun lasten
ook nog eens te verhogen. Er zullen bedrijven zijn die misschien
worstelen om te overleven, maak het voor hen niet zwaarder
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Een vorm van lastenverzwaring is het verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB). De
onroerendezaakbelasting is de belasting die je betaalt over je woning, bedrijfspand of
(onbebouwde) grond. Andere Noord-Brabantse gemeenten zoals Someren en Laarbeek
besloten recent om de onroerendezaakbelasting te verhogen.

6 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het verhogen
van de onroerendezaakbelasting?
Sterk voorstander

(n=266)
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Voorstander
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Neutraal

24%

Tegenstander
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Sterk tegenstander

36%

Weet niet
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Op vraag "6 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het verhogen van de
onroerendezaakbelasting?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In
totaal antwoordt 63% van de respondenten: "(sterk) tegenstander". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Tegenstander".

Toelichting
Sterk
voorstander

•

Al veel te lang durft de politiek hier niets mee te doen. We zijn al zo lang de
goedkoopste gemeente om in te wonen.

Voorstander

•

De huizenprijzen rijzen de pan uit, dit kan een kleine rem zijn, die ook nog
eens zorgt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Maar wel alleen wanneer dat ten gunste komst van de huidige problematiek
t.g.v. COVID-19 en dat het in principe eenmalig is.

•

Neutraal

•
•
•
•
•

Als het echt moet, dan is dit wel het meest eerlijke denk ik.
De ozb wordt vaak te makkelijk gezien als een methode om de begroting
sluitend te maken. Eerst beginnen met onzinnige parade paardjes te
schrappen zoals een eigen groen beleid voor een kleine gemeente als de onze.
Dit vind ik erg moeilijk.
Vele mensen zijn zwaar getroffen door de corona. Veel mensen komen
daardoor extra in de problemen.
Eerst maar eens zorgen voor goede afvoer van regenwater, zodat onze straten
niet onder water komen te staan
Het is te voorbarig om de tekorten rücksichtslos in de OZB te verrekenen. Eerst
zien welke mogelijkheden er zijn.
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•
•
•

Tegenstander

•
•
•

•
•

Sterk
tegenstander

•
•
•
•
•
•
•
•

Ik vind andere belastingen waarbij de vervuiler betaalt meer visie hebben.
Afvalbelasting anders inrichten en hondenbelasting invoeren of verhogen. Dat
laatste heeft zoveel overlast.
Ook hier geld weer, dit is te summier meer informatie is nodig wat houdt de
lastenverzwaring in? Percentage verhoging etc.
Ozb is hier heel laag. Ik zou het niet erg vinden om iets meer te betalen als dat
ook echt nodig is. Maar het zou een beetje ver gaan om als huiseigenaar te
zeggen dat ik voorstander zou zijn
Betaal al genoeg
Die wordt ieder jaar al verhoogd en dat gebeurde eerst stiekem en viel het
niet op omdat de wozwaarde daalde maar als allebei stijgen gaat het wel erg
hard
Het is een onzinnige belasting. Vooral de manier om de hoogte van de
belasting te bepalen. Er zijn veel bezwaarmakers tegen de WOIZ waarde. Al
deze bezwaren kosten veel geld. Schaf de ozb af. Verhoog de inkomsten
belasting. De rijksoverheid geeft de gemeenten in Nederland volgens een
bepaalde verdeelsleutel geld. Tevens is het dan mogelijk dat gemeenten die
zich niet aan de rijks overheidsregels houden uit te sluiten van deze geldelijke
bijdrage. Te denken aan het ongebreidelde subsidie die gemeenten betalen
aan voetbalclubs. Die voetbalclubs gaan vervolgens voetballers in dienst
nemen tegen salarissen die in de miljoenen lopen. Dat soort wangedrag van
gemeenten kan dan bestraft worden door stopzetten van de geldelijke
bijdrage. Of het dempen van een gracht en er een verkeersweg maken en
jaren later er weer een gracht van maken zoals in Utrecht. En zo kan ik nog wel
even door gaan.
Veel huizenbezitters, zeker ook gepensioneerden met een al jaren bevroren
oensioen, staat het water aan de lippen.
Zie toelichting vraag 5: onroerend goed wordt minder waard door
terugkerende wateroverlast
De huiseigenaren betalen al genoeg OZB, terwijl de huurders weinig of niets
betalen, maar wel evenveel of meer mee profiteren van alle voorzieningen.
De inwoners mogen geen lastenverzwaring krijgen! Stop met onnodige
geldverslindende projecten.
Te veel "graaiers" in de politiek.
Dit is de gemakkelijkste weg. Door de OZB te verhogen hark je het meeste geld
binnen, terwijl er al veel druk staat op de lasten op dit moment. Ik zou daarom
niet kiezen voor lastenverzwaring.
Dit is discriminatie. Dan worden alléén woningeigenaren getroffen en dat is
niet fair en in lijn met de kaas schaaf methode. We zullen allemaal de pijn
moeten delen, dat is het eerlijkste
Het wordt toch al ieder jaar hoger. Terwijl ik niets aan mijn huis verbouw
Huizeneigenaren worden altijd al uitgemolken. Die dit dan alleen bij de huizen
met een waarde boven de 500.000 euro. Zij kunnen die lastenverzwaring ook
makkelijk betalen
Ik ben hier faliekant op tegen; het is in mijn ogen al een oneerlijke belasting.
Bovendien hebben huurders hier geen last van; dus niet evenredig verdeeld
Ik zit zelf in een uitkering situatie, dus lasten verzwaring zit ik niet op te
wachten.
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•
•

•
•
Weet niet

•
•

Makkelijk gezegd. Is deze burger de oorzaak van de tekorten?? Het probleem
neerleggen bij onze 'geweldige' overheid.
Onroerendezaakbelasting lijkt de melkkoe te worden en wordt in mijn ogen
lukraak gegeven. Ik zie meer heil in het zoeken naar een andere
afvalverwerker. Schrijf maar eens een tender uit en ik ben benieuwd of Cure
echt niet goedkoper kan.
We betalen al meer dan in andere gemeentes
Zie bovenstaande opmerkingen en vragen
Waarom alleen deze keuze waar je voor of tegen bent? Op deze manier wordt
de begroting wel erg simpel voorgesteld.
Zie eerdere opmerkingen. De denkwijze is nu: we komen geld te kort en waar
halen we het vandaan door aan BESTAANDE knoppen te draaien. Dat is te
simpel en ouderwets. Durf ook eens anders te denken.
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2.2 Tot slot
7 Heeft u nog tips voor de gemeente Geldrop-Mierlo rondom eventuele
lastenverzwaring en bezuinigingen? (n=257)
Tips (49%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) Belasting op houtkachels en open haarden. Dit komt ook nog de luchtkwaliteit en gezondheid
van de inwoners te goeden! 2) Kosten WOB aanvragen verhalen op aanvrager
Antwoord 1
Behalve allerlei maatregelen, kijk naar hoe je het dingen efficiënter kan doen
Bekijk niet alleen de lastenverzwaring maar zeker ook voor bezuinigingen
Belasting op katten, horecaterrasbelasting, parkeerbelasting op bedrijfsauto's in de wijk
Bepaalde taken op vrijwillige basis bij burgers neerleggen (onderhoud plantsoen bv)
Beter begroten
Beter groenonderhoud geeft al een betere uitstraling.
Bezoekersaantallen van elk evenement bekijken en eventuele subsidie daarop afstemmen
Bezuinigen maar niet op de basis, verzwaren naar draagkracht. Elementaire zaken zoals zorg,
onderwijs en woningbouw op 100% houden.
Bezuinigen zie bovenstaande. Kijk meer naar het bedrijfsleven. Hebben bedrijven zo’n lux en
overdadig kantoor.
Bij herinrichting van groenstroken kan voor tonnen bezuinigd worden door planeten verder van
elkaar te plaatsen
Blijf investeren in cultuur, dat houdt de samenleving bij elkaar.
Communiceer met de bewoners en wees eerlijk over de te nemen beslissingen. Vraag eventueel
(met concrete voorbeelden!) over de input van de inwoners.
Daar word toch niks meegedaan ,partijpolitiek bepaalt
De bedrijven zwaarder belasten. De dagelijkse stroom van de auto’s van personeel en de
vrachtwagens geven veel geluids- en milieu overlast. Belasten op geluidsiverlast van bijv. Airco’s
die snachts nog staan te blazen.
Deel nu eens echt parkeerboetes uit op plaatsen waar niet geparkeerd moet worden.
Denk goed na of de subsidies die verleend worden wel van algemeen nut zijn.
Denk in andere oplossingen dan bovenstaande gestelde bezuinigingen
Denk in dit geval twee keer na alvorens te bezuinigen.
Doe net als Eindhoven 10 keer naar de stort rijden gratis, dumpen mensen geen afval in de
natuur!!!!
Durf keuzes te maken, liever bezuinigen op subsidies en prestigeprojecten dan belastingen
verhogen. Als het gemeentehuis niet extra duurzaam was uitgevoerd was er ook al minder een
probleem geweest
Durf ook de hand in eigen boezem te steken en kijken waar we kunnen bezuinigen.
Eerst kijken : wat moet de gemeente doen voor haar bevolking om de primaire behoeften van
haar eigen inwoners op dit moment te vervullen
Eerst over dingen goed nadenken en dan doen. Veel kostenbesparing!!!
Efficiënter werken
Er word al jaren van alles verhoogd. Helaas hebben veel van die verhogingen geleidt tot meer
versobering en vervuiling
Fusie met andere gemeente
Ga eens kijken Waar je als gemeente minder aan uit kunt geven. Bedenk eerst voordat je iets
aankoopt wat je ermee gaat doen! (Huis bij de kerk in Mierlo)
Ga slim met geld om en zorg dat dingen sneller tot resultaat komen
Geef geen geld uit onzinnige projecten zoals verbreden bogardeind
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Geef zelf in eerste instantie het goede voorbeeld; dan is het makkelijker (lees: wordt het beter
geaccepteerd) dat er bezuinigd / verzwaard moet worden.
Geen subsidies meer aan verenigingen (2x)
GEEN verzwaring van lasten/verminderen subsidie op sociaal-cultureel vlak!
Gezond verstand gebruiken en minder draagkrachtigen ontzien
GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN!
Haal echte deskundigheid in huis!
Haantjes gedraag en echo-tripperrij aan de kant zetten.
Hand op de knip en kritisch kijken naar waar geld aan uit gegeven wordt
Hard maken in Den Haag tegen WMO en marktwerking zorg. Dat zijn hele slechte ideeen
Harde opstelling richting RO
Heb ik hierboven al gegeven
Herindelen
Het begrotingstekort valt niet alleen te wijten aan minder inkomsten . Ga zorgvuldig eens kijken
naar uitgaven en stel als gemeente de wensen bij.
Het begrotingstekort valt te wijten aan minder geld van de Rijksoverheid. Daarnaast heeft de
coronacrisis een negatieve invloed op de gemeentebegroting. Naar mijn mening is het te kort te
wijten aan het structueel falen van de gemeentes zelf, doormiddel van met geld strooien wat er
niet is. Het gemeemtehuis afgelopen jaren voor miljoenen te verbouwen.
Het is helemaal niet erg de tering naar de nering te zetten, dat doe je thuis ook. Ambitie
bijstellen tot betere tijden, met name de niet primaire diensten en projecten.
Het is in eerste instantie misschien een investering maar ik denk dat met meer camera’s en
toezicht vandalisme, afvaldumpingen, beter op daders te verhalen is. Er is woningnood geef
mensen bv voor 10 jaar een pacht overeenkomst voor het wonen in Tiny Houses.
Het zwembad. Ga naar de gemeente Peizen en zie hoe ze daar de zwembad problemen
hebben opgelost. De woningnood oplossen is heel simpel. Bouw speciaal voor de senioren die
veel te groot wonen. Ga in overleg met die senioren. Zoals het nu gaat. Niet overlkeggen want
dan zou je er achter kunnen komen hoe simpel het kan zijn. En simpele oplassingen kunnen niet
goed zijn volgens veel bestuurders
Houdt op met het bekostigen van allerlei leuke dingen. Beperk je tot het noodzakelijke. Beperk
het ambtenarenbestand.
Ik denk dat veel burgers ook in de financiele problemen komen door de Coronaproblemen. Dus
pas op met lastenverzwaring
Ik zou eerst de begroting moeten bekijken om tips te kunnen geven. Ik zou in ieder geval de
bijdrage aan buurtfeesten niet meer subsidiëren
In populaire taal : get your shit together!
Investeren doe je als het slecht gaat. Doe alles wat je kan om leegstaande winkels en
bedrijfspanden weer te vullen. Doe wat je kan om huizenprijzen niet nog verder te laten stijgen,
stimuleer een flinke voorraad goedkope huurwoningen voor starters (zodat er nog iets overblijft
waarmee ze kunnen sparen voor een koopwoning). En daarmee zullen starters koop woningen
niet meer/minder in prijs blijven stijgen, wat deze gemeente aantrekkelijker maakt voor
mensen om zich hier te vestigen en dus geld uitgeven.
Inzetten op automatiseren.
Ja 2.
Ja. Bezuinig c.q verhoog de lasten nou niet op de gewone burger maar durf ook eens in eiugen
vlees te snijden.
Jeugdzorg efficiënter maken en ook landelijke overheid extra bijdrage claimen.
Kattenbelasting invoeren er lopen meer katten dan honden buiten
Kattenbelasting invoeren...
Kijk eens naar het verleden, waarom konden we het toen wel bekostigen en nu niet meer?
Kijk naar andere gemeentes en vergelijk uitgave en inkomsten percentages.
29

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kijk naar de afvalverwerker. Dit kan mi in de markt goedkoper ingekocht worden
Kijk naar de langetermijn effecten
Kijk naar het inkomen en laat de mensen met een hoog inkomen meer betalen.
Kijk naar wat echt nodig is, laat prestigeprojecten achterwege, en controleer uitbestede
werken beter zodat het in een keer goed gaat.
Kijken naar besteding, uitkeringen of die terecht zijn en er geen misbruik van gemaakt wordt.
Iedereen uit de gemeente moet zijn bijdrage leveren.
Kritisch kijken naar huidige uitgaven. Prestige projecten afkappen. Werkende mensen niet de
dupe laten worden
Laat de burger niet opdraaien voor tekorten! maak een betere begroting!
Laat eens een kwaliteitscontrole doen op het functioneren van de gemeente als geheel.
Laat mensen met een laag inkomen niet in de steek zoals de rest van de gemeenten al doen.niet
meer voedselbanken. en armoede
Lasten verdelen over de breedste schouders en dat zijn niet de huis eigenaren
Lastenverzwaring gelijk verdelen onder de inwoners, niet alleen neerleggen bij eigen woning
bezitters. Die betalen in de meeste gevallen al overal het meeste aan mee.
Leg projecten stil bevriezen waar we nog niet aan begonnen zijn.betere tijden komen en geld
beheer moet beter zonder als maar alles omhoog. Laat mensen uit Geldrop 3x per jaar gratis
maar de stort afval is immers Handel. Ik zeg dit om dat de mensen de stort niet kunnen betalen
en gaan dan dumpen. Dat ook weer opgeruimd moet worden en dat kost ook veel geld per jaar
Lobbyen voor het behouden van het geld voor boetes: snelheid en andere overtredingen zoals
appen op de fiets en in de auto!
Maak de milieustraat goedkoper dan heb je al heel veel zwerfafval of afval in het buitengebied
minder
Maak een eind aan alle onderzoeken bij winkelcentrum wielewaal en sloop de boel
Meer aandacht voor fraude en/of oneigenlijk misbruik van subsidies enz.
Meer geld EISEN bij onze overheid. Het geld klotste toch tegen de plinten????
Meer investeren in lokale initiatieven die de sociale cohesie vergroten.
Mensen die een uitkering krijgen vd gemeente die eens controleren of ze daar echt wel recht op
hebben , en diegene die kunnen werken op de uitkering korten
Met veel kabaal promoot Gemeente Geldrop Mierlo om lokaal in te kopen. Er zijn enorme
bedragen uitgegeven aan brandweerauto's, (en terecht) Maar waarom zijn deze niet lokaal
ingekocht? SCHANDELIJK !!
Milieu en ongedierte heffing?
Minder betalen voor afval, waardoor er minder ergens anders word gedumpt, meer
vuilniswagens laten rijden. Meer winkels, minder lasten, zodat er meer winkeliers de lasten
kunnen betalen.
Minder geld uitgeven aan dure gemeente huis of andere grote gemeente uitgaven
Minder naar verenigingen
Minder subsidies verstrekken aan sportverenigingen. Als een vereniging niet kan overleven
zonder subsidie dan laten fuseren met een andere
Minder uitgeven aan allerlei jeugdprojecten laat de jeugd eerst maar eens zien dat ook zij zich
kunnen aanpassen zonder kabaal en vernielingen
Misschien levert het streng naleven (en beboeten bij overtreding) van het (knal)vuurwerk
verbod nog wat extra op.
Neem burgers mee in waar het geld naartoe gaat. Vooral als je duidelijke keuzes maakt. Verder
zou ik meer geld eisen van het rijk voor alles wat ze over de schutting gegooid hebben. Er zijn al
andere gemeentes in opstand gekomen.
Niet doorgaan met activiteiten waar geen belangstelling voor is en er otijd meestoppen en niet
trekken aan een dood paard
Niet nog meer bezuinigen op de zorg en de wmo
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Normaal gesproken stuurt u goede vragenlijsten. Deze vragenlijst is onvoldoende doordacht.
Het lijkt wel of de vragen alleen maar gericht zijn om te peilen of er draagvlak is voor de OZB
verhoging.
Om de middenstand te helpen en de leegstand tegen gaan zou het parkeren , zoals in Mierlo
gratis moeten zijn.Er is veel overloop naar Mierlo.
Pak de hondenbelasting aan en ga op pad, nog teveel loslopende honden in Geldrop die over
hun behoeften doen
Parkeertarieven verhogen
Probeer kleine plantsoentjes in de woonwijken aan de naastgelegen huiseigenaar te verkopen.
Verminder subsidie aan verenigingen die zichzelf kunnen "bedruipen".
Regeren is vooruitzien. Kijk naar bomen horecaplein. Weggegooid geld.
Rijdend materiaal .
Rijke mensen zelf de WMO vergoeding betalen, dit gaat ten koste van ons allemaal
Run de gemeente als een bedrijf incl efficiëntie en targets
Schaf de hondenuitwerpselen opruiming af en handhaaf op zelf opruimen door hondenbezitters
Schoolzwemmen weer invoeren en laten sponsoren
Sluit direct Hofdael, scheelt 3 ton per jaar
Start met prioriteiten stellen qua investereringen kijk of er nog leningen uitstaan die wellicht
sneller teruggevorderd kunnen worden,Zoek investeerders ( wie veel heeft kan misschien wel
een beetje delen.)Misschien zijn er bij de overheid nog susidiepotjes waar gebruik van gemaakt
kan worden.
Stel de juiste prioriteit. Bij sombere tijden hoort somberder gedrag. En laat de middenstand
opdraaien voor centrumplannen etc.
Stel grote kostenslurpende projecten een jaar uit of zoek sponsoren in het bedrijfsleven
Stop met hofdaal
Stop met onnodige dure prestige projecten. Stop oeverloze discussies die alleen maar geld
kosten. Werk efficiënt en eenvoudig. Zorg voor beter investeringsklimaat voor kleine winkeliers
zodat er minder leegstand is en het bezoeken van het centrum aantrekkelijker wordt. Geen
dumpzaken. Zorg voor kleinschalige festiviteiten die zichzelf kunnen bedruipen, waardoor een
constante stroom van bezoekers ontstaat. Nut de bereikbaarheid via het station beter uit.
Stop subsidies. Geef burgers meer verantwoordelijkheid en rechten.
Stoppen met "linkse hobby's" en uitgaven beperken tot kerntaken, waaronder goede invulling
WMO/jeugdzorg
Veel kritischer kijken naar het effect van investeringen, vooral in het sociale domein
Verhoog afvalstoffenheffing en maak de lening van de bak gratis (kosten neutraal). Wat je wint
is enorm veel zwerfvuil wat niet meer opgeruimd hoeft te worden.
Verklein het verschil tussen arm en rijk. Rijk kan veel meer lastenverzwaring aan dan arm.
Verkoop gemeentehuis en investeer in online burgerzaken. Bedenk eerst wat de burger nodig
heeft, (lokale) overheid dient de burger, niet andersom
Volg neit klakkeloos de landelijke prolitiek qua bezuinigen
Volgende keer een aannemer aannemen die iets voor een vaste prijs doet en binnen je budget
blijven. Zelfde als dat een burger iets zou verbouwen ect. Gemeentehuis is 3x over de kop
gegaan en dan gaan verhogen bij de burgers. Dit soort zaken lijkt de gemeente een duidelijke
ambtenaar in al zijn clichés
Volgens mij wordt er met gezond verstand beleid gemaakt in Geldrop-Mierlo. Houden zo!
Vraag het aan de mensen op de werkvloer. Geef mensen voorlichting over het nut van het laten
liggen van blad in het najaar voor vogels en andere dieren. Op die manier hoeven bladkorven
minder vaak te worden geleegd. Het slecht toegankelijk maken van het gemeentehuis voor
laaggeletterden kan uiteindelijk kostenverhogend werken. Verlaag de drempel door bijv. de zuil
naast de receptie te zetten ipv ervoor. Zo kan men zonder gezichtsverlies mondeling vragen
stellen of zich aanmelden.
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Waar mogelijk het beginsel "de vervuiler betaalt" toepassen.
Zich minder genoodzaakt voelen geld in sociaal maatschappelijke projecten te steken die zich
niet op lokaal gebied afspelen te steken, en daarbij een juiste afweging maken tussen sociaal
maatschappelijk belang, alsmede het finacieel belang. Geldrop heeft het in het verleden op
finacieel gebied, in vergelijking met omliggende gemeenten, altijd goed op orde gehad, maar
laat zich de laatste jaren steeds meer meeslepen in landelijke en globale visies, en gevoelens,
zoals op het gebied van millieu, en immigratie.
Zie al mijn antwoorden en met name die over het meer verbinden van beleidsvelden en dus ook
de begrotingen waardoor wellicht bespaart kan worden. Kijk nu naar binnen als organisatie en
ga voor verandering, het gebouw staat er al!
Zie eerdere, bovenstaande
Zie hierboven !!
Zie toelichting bij vraag 1
Zoals gezegd. Minder ambtenaren. Meer mensen met arbeidsbeperking

Ik heb geen tips (39%)
Weet niet (12%)
Toelichting
Tips:

•

•

•

•

•
•
•

Ben niet erg enthousiast over de aanpak van een heleboel onderwerpen die spelen in
gemeente Geldrop Mierlo. Ben er ook van overtuigd dat het sturen van dit soort
enquêtes niets helpt. De gemeente is laks, ben zelf een keer slachtoffer geweest van
uitermate nalatigheid.
De verantwoordelijke wethouder gaf dat toe, deed er niets aan.
Betere planning voor het groenonderhoud niet eerst vegen en 1 uur later de
grasmaaier ligt weer alles vol. Hoofdrijbaan wordt 2x per week geveegd en veerweg
1x per 6 weken. Al met al de groenvoorziening is voortaan bar slecht het staat overal
vol onkruid en steeds meer mensen hebben last van al die pollen.
Al zien de bermen er mooi gemaaid uit dat oogt veel netter. Nu staat overal onkruid
netheid van het groen is voortaan ver te zoeken in Geldrop
Bijdrage voor milieu bij niet afvalscheiden, het inschakelen van ongedierte
bestrijding, heffing op rotzooi opruimen nieuwjaar vuurwerk. Of mensen ruimen hun
troep zelf op of ze krijgen de kosten die de gemeente daarvoor maakt doorbelast.
Misschien worden ze dan wat verantwoordelijker en de sociale controle groter.
Bijv in de groenvoorziening.. alle kale stukken grond; leg daar boomschors neer, of
zaai er wild bloemen. Minder onkruid = minder mensen nodig die de hele dag
schoffelen = minder fte nodig.
Honden uitlaat stroken; zorg dat er aan 2 kanten een vuilnisbak staat, hang er zoals in
Brandevoort zakjes bij, en mensen ruimen het vaker zelf meteen op. = Minder de
hondenpoep wagen, dus minder fte nodig.
En voor veel kostenposten zijn er wel dingen zoals dit te verzinnen
De begroting goed bekijken en misbruik goed inschatten.
Hierop wordt te weinig gehandhaafd. 2 maanden geleden waarschuwingen gegeven
en vervolgens nagenoeg nooit meer controles. Dus er wordt weer volop geparkeerd
in een woonerf waar dit niet mag.
Ik ben van mening dat er veel goedwillende ambtenaren zijn maar dat het
systeem/cultuur niet deugt. Er is veel teveel vrijblijvendheid. In het bedrijfsleven zou
een dergelijke houding leiden tot faillissement.
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•
•
•

Rijdend materiaal ophalen op werf niet mee naar huis nemen spaart kosten.
Wacht op de Rijksbegroting inzake de jaarlijkse bijdrage van de Regering. (ncl. de
corona-bijdragen)
Zorg voor een grotere constante toeloop bezoekers door het winkelgebied
aantrekkelijk te maken voor Zelfstandigen met kleine leuke winkels (Geen
dumpzaken, meer kappers of grote ketens), Jaag kleine investeerders niet weg door
hoge investeringskosten en huurprijzen. Handhaaf huidig winkel potentieel
tegenover kerk, Kort eKerkstraat, Langstraat en Heuvel. Nut bestaande faciliteiten
beter uit: de kerk, het kasteel, het museum, de molen, Peijnenburg en de DAF,
waarvoor mensen naar Geldrop komen. Faciliteer in het opzetten van B&B, faciliteer
bij het opzetten van nieuwe activiteiten, niet met subsidies, maar met het wegnemen
van belemmeringen. Facilitair startups. Maak van Geldrop geen slaap dorp, maar een
dorp dat gonst van bedrijvigheid en activiteiten.

Ik heb
geen
tips

•
•

Beter onderzoek doen of geen onderzoek
Zorgen dat de inwoners niet de dupe worden van een slecht beleid van de gemeente.

Weet
niet

•

Algmeen: De kosten van het openbaar bestuur (incl een veel te duur nieuw
gemeentehuis) moeten omlaag; daar moet je bezuinigingen halen. En minder
ambtenaren, meer ondernemerschap ook binnen de gemeente. Als je daar een
afspraak wilt maken of contact zoekt, zie je echt gigantisch het verschil tussen een
ambtenaar en een niet ambtenaar (goeie uitzonderingen daargelaten).
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3. TipGeldrop-Mierlo
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Geldrop-Mierlo
vergroten. Via het panel TipGeldropMierlo kunnen alle inwoners in de gemeente Geldrop-Mierlo hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipgeldrop-mierlo.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipGeldrop-Mierlo is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de
lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipGeldrop-Mierlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Geldrop-Mierlo en omgeving.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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