Volg ons nu op: Facebook en Twitter

Topletter
Beste Relatie,

Hierbij ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief over
burgerparticipatie.

Is cultuur bepalender dan de structuur in de bestuurskracht?
Hoe werken gemeentesecretarissen samen met de provincie?
Hoe zet men online burgerpanels vaker en slimmer in?
Zijn jonge debutantstemmers in Limburg gaan stemmen?

De antwoorden op bovenstaande vragen leest u in deze editie van de
Topletter.

Toponderzoek wenst u veel leesplezier en zoals altijd... Top!

"Cultuur is bepalender dan structuur in de bestuurskracht
van gemeenten"

In onderliggend onderzoek staat de

De dualisering was op moment van het

vraag centraal wat de betekenis van

onderzoek nog maar vier jaar ingevoerd.

cultuur is voor de bestuurskracht van

Er leefden nog veel vragen of de

gemeenten. Daarbij is aan de

dualisering wel de gewenste e ecten

onderzoekers in het bijzonder gevraagd

had.

om de dualisering te betrekken.

LEES MEER...

Regiogemeente boven
provincie
Een meerderheid van de
gemeentesecretarissen in Limburg
kan de provincie als bestuurslaag
50% is het (zeer) eens met de
stelling: 'Ik ben voorstander van
een toekomst met
regiogemeentes i.p.v. de
provincie als bestuurslaag'

missen. De helft is voorstander
van regiogemeentes.
Zolang de provincie een feit is,
blijken goede contacten heel
belangrijk, soms te belangrijk,
menen gemeentesecretarissen die
als directeur de schakel zijn tussen
de ambtenaren in het bestuur.

LEES MEER...

Zo zet men online burgerpanels vaker en slimmer in

“Ik vind zo’n online burgerpanel een fantastisch instrument. Het biedt de
mogelijkheid om inwoners naar hun mening en ideeën te vragen.”
– Renata Verloop, Renata Verloop Advies & Management
Maar liefst de helft van alle gemeenten in

Renata Verloop vertelt hoe zij het gebruik van

Nederland heeft een online (TIP-)burgerpanel.

een online burgerpanel ervaart en geeft tips hoe

Maar hoe zet u deze burgerpanels op de juiste

u een (TIP-)burgerpanel in kan zetten. Denk in

manier in?

het opzetten van onafhankelijke communities.

LEES MEER...

Verkiezingsonderzoek
jonge debutantstemmers

Uit een eigen verkiezingsonderzoek in
samenwerking met RadarLimburg onder
18-jarige jongeren blijkt dat slechts één
derde (34%) zou gaan stemmen voor
zowel de Provinciale Staten als de
waterschapsverkiezingen.
RadarLimburg benaderde verschillende
scholen in de provincie Limburg.

LEES MEER...

34% van de 18-jarige in Limburg
wist waar ze op zouden stemmen
tijdens de Provinciale Staten- en
waterschapsverkiezingen

