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Resultaten totaaloverzicht 
 
 
 
Burgerrollen – vergelijking gemiddelde cijfers 
 
Waarstaatjegemeente.nl gaat uit van 6 burgerrollen: de burger als kiezer, klant, partner, onderdaan, wijkbewoner en 
belastingbetaler. In onderstaande tabel worden de scores vergeleken met die van het gemiddelde van andere gemeenten 
met minder dan 25.000 inwoners. 

 
Burgerrollen 

 
Harenkarspel 

 
Schagen 

 
Zijpe 

Gemeenten  
met minder dan  
25.000 inwoners 

 

 
Burger als  
Kiezer 

5,8 6,4 5,8 5,9 

 

 
Burger als  
Klant 

7,8 7,7 7,8 7,7 

 

 
Burger als 
Onderdaan 

6,3 6,6 6,3 6,3 

 

 
Burger als 
Partner 

5,8 6,2 5,7 5,8 

 

 
Burger als 
Wijkbewoner 

7,0 7,3 6,8 6,9 

 

 
Burger als 
Belastingbetaler 

    

 
 
 
Respons 
 
 H S Z 
Aantal ingevulde vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek:  109 103 101 
(bezoekers publieksbalie)    
    
Aantal ingevulde vragenlijsten burgerpeiling: 327 363 378 
(1200 vragenlijsten naar huisadres gestuurd op basis aselecte 
steekproef) 

   

 
 
 
Volgende pagina’s: resultaten per rol en onderliggende indicatoren



 

 

 
De burger als Kiezer 

 
 

De burger kan als kiezer invloed uitoefenen op het gemeentebestuur. Maar luistert dat gemeentebestuur wel voldoende 
naar de burger? Heeft de burger wel het gevoel serieus genomen te worden? Deze vragen staan centraal bij het 
deelonderzoek dat zich richt op de wijze waarop de burger tegen het eigen gemeentebestuur aankijkt. Ze moet een 
duidelijke toekomstvisie hebben die de wensen van de burger weerspiegelt en vervolgens de beloften die in verkiezingstijd 
worden gedaan, ook waarmaken. 
 
Totaalrapportage  
burger als Kiezer 
(5 indicatoren) 

Harenkarspel 
 
 
 

5,8 

Schagen 
 
 
 

6,4 

Zijpe 
 
 
 

5,8 

Gemiddelde cijfer 
gemeenten minder dan 

25.000 inwoners 
 

5,9 
 

nr Indicator Indicator  
H 

 
S 

 
Z 

Cijfer 
Gem. 

< 25.000 
1 De gemeente luistert goed naar 

haar inwoners 
Oordeel burger over invloed als kiezer 5,7 6,0 5,6 5,8 
Oordeel burger over vertegenwoordiging 
gemeenteraad 

5,5 5,9 5,5 5,5 

2 De gemeente maakt in het 
algemeen waar wat zij belooft en 
plant 

Vertrouwen burgers in B&W 6,2 7,0 6,1 6,3 
Oordeel burgers waarmaken beloften B&W 5,5 6,3 5,6 5,7 
Mening burgers over goed gemeentebestuur 6,1 7,0 6,3 6,2 

 



 

 

De burger als Klant  
 

De gemeente moet zorg dragen voor een vakkundige en correcte ontvangst van haar burgers. Ook al verschijnt 
deze gemiddeld maar een keer per jaar aan het loket, dan nog is het belangrijk dat deze niet urenlang 
hoeft te wachten voordat ze geholpen wordt. De prijs die betaald moet worden voor producten en diensten 
moet zich goed verhouden met de geleverde kwaliteit en de openingstijden moeten flexibel genoeg zijn. 
 
Totaalrapportage  
burger als  Klant 
(19 indicatoren) 

Harenkarspel 
 
 
 

7,8 

Schagen 
 
 
 

7,7 

Zijpe 
 
 
 

7,8 

Gemiddelde cijfer 
gemeenten minder dan 

25.000 inwoners 
 

7,7 
 

nr Indicator Indicator  
H 

 
S 

 
Z 

Cijfer 
Gem. 

< 25.000 
1 De openingstijden van de 

gemeente zijn voldoende en 
duidelijk 

Oordeel bezoeker openingstijden 
gemeentehuis 

7,4 7,6 7,6 7,2 

2 Bij het loket van de gemeente hoef 
je niet lang te wachten 

Oordeel van de bezoeker over de wachttijd 
bij het loket 

7,8 8,0 8,6 8,2 

3 De ambtenaren aan het loket van 
de gemeente zijn correct en 
vriendelijk 

Oordeel bezoekers vriendelijkheid 
medewerker 

8,4 8,2 8,9 8,6 

Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker 8,3 8,1 8,7 8,4 
Oordeel bezoeker inleving medewerker 8,3 8,0 8,4 8,2 

4 De ambtenaren aan het loket van 
de gemeente helpen je snel en 
vakkundig 

Oordeel bezoeker deskundigheid 8,4 8,2 8,7 8,4 
Oordeel bezoeker doorlooptijd 8,1 8,0 8,3 8,2 
Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie 8,3 8,1 8,5 8,3 

5 Het gemeentehuis is goed 
verzorgd 

Oordeel bezoeker bereikbaarheid 8,6 8,2 8,1 8,0 
Oordeel bezoeker parkeergelegenheid 7,9 7,5 7,2 7,4 
Oordeel bezoeker overzichtelijkheid 8,4 8,1 7,9 7,8 
Oordeel bezoeker bewegwijzering 8,3 7,7 7,0 7,5 
Oordeel bezoeker wachtruimte 8,3 8,0 7,5 7,8 
Oordeel bezoeker privacy 7,4 7,8 7,5 7,3 

6 De prijs voor producten en 
diensten is redelijk 

Oordeel bezoeker over prijs dienstverlening 6,6 5,6 6,0 6,0 

7 De informatie die de gemeente 
geeft is voldoende en begrijpelijk 

Oordeel burgers over duidelijkheid informatie 6,9 7,4 7,0 7,0 
Oordeel burgers over toegankelijkheid 
informatie 

7,2 7,4 7,2 7,2 

Oordeel burgers over gemeentelijke 
informatie via kranten 

7,1 7,6 7,3 7,3 

Oordeel burgers over informatie via website 6,8 7,0 7,0 7,0 



 

 

 
De burger als Onderdaan 

 
 

Met de burger als onderdaan wordt de burger bedoeld die recht heeft op kwaliteit van orde en gezag. Het is belangrijk dat 
de burger zich veilig voelt op straat. Het is de taak van de gemeente om in deze primaire behoefte te voorzien. Is de burger 
wel of niet tevreden over de regels, de veiligheid en de handhaving daarvan?  
Functioneren politie en brandweer naar behoren? Dit zijn belangrijke vragen om antwoord te krijgen op de hoofdvraag: Hoe 
presteert de gemeente op dit gebied? 
 
Totaalrapportage burger als  
Onderdaan 
(12 indicatoren) 

Harenkarspel 
 
 
 

6,3 

Schagen 
 
 
 

6,6 

Zijpe 
 
 
 

6,3 

Gemiddelde cijfer 
gemeenten minder dan 

25.000 inwoners 
 

6,3 
 

nr Indicator Indicator  
H 

 
S 

 
Z 

Cijfer 
Gem. 

< 25.000 
1 Het is de gemeente voldoende 

veilig op straat 
Oordeel inwoners over veiligheid in buurt 7,0 7,1 7,0 7,0 

2 
 

De gemeente pakt de sociale 
veiligheid goed aan 

Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren 
leefbaarheid en veiligheid 

6,2 6,8 6,4 6,4 

Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid 
en veiligheid  

5,7 6,5 6,0 5,9 

Oordeel betrekken burger bij aanpak sociale 
veiligheid 

5,6 6,6 5,7 5,8 

Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en 
klachten over onveiligheid en overlast 

6,7 6,8 6,6 6,6 

Oordeel reactie gemeente op meldingen en 
klachten 

6,2 6,4 6,1 6,1 

Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij 
verbetering leefbaarheid en veiligheid 

5,9 6,3 5,8 5,8 

Oordeel inwoners over leefbaarheid in buurt 7,6 7,6 7,5 7,5 
3 De in de gemeente geldende 

verordeningen en andere regels 
zijn nodig, helder en niet in strijd 
met elkaar 

Oordeel burger duidelijkheid regels 6,6 6,9 6,6 6,7 
Oordeel burger ontbreken regels 5,8 5,7 5,8 5,7 
Oordeel burgers tegenstrijdigheid regels 6,1 6,0 5,9 5,9 

4 De gemeente controleert en 
handhaaft de regels voldoende 

Oordeel burger handhaving regels 6,1 6,3 5,9 6,0 

 



 

 

 
De burger als Partner 

 
 

De burger als partner is de burger die recht heeft op kwaliteit van beleid. Burgers en gemeente zijn samen 
verantwoordelijk voor de inrichting van de samenleving in de gemeente. De gemeente streeft ernaar om dit interactief, dus 
samen met inwoners, instellingen en bedrijven te ontwikkelen. Maar hoe ervaren de burgers de samenwerking? En, wordt 
er wel voldoende aandacht geschonken aan het onderwijs? Met dit soort vragen zijn de prestaties van de gemeente op dit 
vlak in kaart gebracht. 
 
Totaalrapportage burger als  
Partner 
(5 indicatoren) 

Harenkarspel 
 
 
 

5,8 

Schagen 
 
 
 

6,2 

Zijpe 
 
 
 

5,7 

Gemiddelde cijfer 
gemeenten minder dan 

25.000 inwoners 
 

5,8 
nr Indicator Indicator  

H 
 

S 
 

Z 
Cijfer 
Gem. 

< 25.000 
1 De gemeente betrekt burgers in 

voldoende mate bij de 
totstandkoming van beleid 

Oordeel betrekken burger bij totstandkoming 
van plannen 

5,8 6,2 5,8 5,8 

Oordeel interesse gemeente in mening 
burgers 

6,1 6,7 6,0 6,3 

Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden 6,1 6,3 5,9 6,0 
2 De gemeente betrekt burgers in 

voldoende mate bij de uitvoering 
van beleid 

Oordeel betrekken burger bij uitvoering 
plannen 

5,5 6,0 5,6 5,6 

Oordeel burgers hebben voldoende invloed 
op wat gemeente doet 

5,3 5,7 5,0 5,3 

 



 

 

 
De burger als Wijkbewoner 

 
 
 

De burger als wijkbewoner is de burger die recht heeft op kwaliteit van zijn leefomgeving. Naast de eigen 
verantwoordelijkheden die de burger hierin draagt, heeft de gemeente de taak om te zorgen voor een prettige 
leefomgeving. Zo moet de wijk er schoon en opgeruimd uitzien. Er moeten voldoende voorzieningen zijn in de directe 
omgeving en de verkeersveiligheid moet in orde zijn. Ook willen we antwoord hebben op vragen als: Is er een goede 
infrastructuur? Is de gemeente goed bereikbaar per openbaar vervoer? Zijn er voldoende fietspaden en wegen? 
 
Totaalrapportage  
burger als  Wijkbewoner 
(27 indicatoren) 

Harenkarspel 
 
 
 

7,0 

Schagen 
 
 
 

7,3 

Zijpe 
 
 
 

6,8 

Gemiddelde cijfer 
gemeenten minder dan 

25.000 inwoners 
 

6,9 
 

nr Indicator Indicator    Cijfer 
Gem. 

< 25.000 
1 Er zijn voldoende voorzieningen in 

de directe woonomgeving, wijk 
Oordeel burger directe woonomgeving 7,7 7,7 7,6 7,6 
Oordeel burger leefbaarheid buurt 7,6 7,6 7,5 7,5 
Oordeel burger winkels in de buurt 7,0 8,7 6,4 7,5 
Oordeel burger speelmogelijkheden 7,1 6,9 7,1 6,6 
Oordeel burger straatverlichting 7,6 7,4 7,3 7,4 
Oordeel burger basisonderwijs 7,4 8,2 7,6 7,9 
Oordeel burger wegen, paden en pleintjes 6,4 6,9 6,9 6,6 
Oordeel burger voorzieningen voor jongeren 5,6 5,2 5,4 5,1 

2 Er zijn voldoende voorzieningen in 
de gemeente 

Oordeel burger winkels in de gemeente 6,8 8,4 6,1 7,1 
Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, 
horeca 

6,9 8,5 6,6 6,6 

Oordeel burger cultuur 6,3 7,1 6,2 6,4 
Oordeel burger verenigingen en clubs 7,6 7,9 7,4 7,4 
Oordeel burger sportvoorzieningen 7,9 8,0 7,5 7,5 
Oordeel burger onderwijs 7,2 7,9 7,2 7,5 
Oordeel burger 
gezondheidszorgvoorzieningen 

7,5 7,7 7,0 7,3 

Oordeel burger welzijnsvoorzieningen 
(buurthuis, jongerencentrum) 

6,3 6,2 6,2 5,9 

3 Het openbaar groen in de wijk is 
goed onderhouden 

Oordeel burger onderhoud 
groenvoorzieningen in de buurt 

7,0 6,9 7,1 6,6 

4 De wijk ziet er in het algemeen 
schoon en opgeruimd uit 

Oordeel burger schoonhouden van de buurt 7,1 6,8 6,9 6,7 

5 De vuilophaal in de gemeente is 
goed verzorgd 

Oordeel burger over afvalinzameling 7,8 8,0 8,0 7,7 

6 De gemeente is goed bereikbaar 
met de auto en met het openbaar 
vervoer 

Oordeel burger over bereikbaarheid buurt 
met de auto 

7,9 7,7 7,9 7,9 

Oordeel burger over parkeermogelijkheden 
in de buurt 

7,0 6,7 7,0 6,7 

Oordeel burger over openbaar vervoer in de 
wijk 

5,9 6,6 5,1 6,5 

Oordeel burger over parkeermogelijkheden 
in gemeente 

7,0 6,9 7,0 6,8 

Oordeel burger over openbaar vervoer in 
gemeente 

6,0 6,4 5,2 6,5 

7 De wegen en fietspaden binnen de 
gemeente zijn goed onderhouden 

Oordeel burger over onderhoud wegen en 
fietspaden 

6,2 7,1 6,9 6,9 

8 De verkeersveiligheid in de 
gemeente is goed 

Oordeel burger over verkeersveiligheid 
gemeente 

6,5 6,5 6,5 6,6 

Oordeel burger over verkeersveiligheid buurt 6,4 6,5 6,5 6,4 
 
 


