11-12-2021
Vervolgvragen Winkeltijdenverordening West Betuwe
Onze fractie heeft signalen gehad dat veel inwoners en ondernemers de enquête over
winkeltijden niet hebben ontvangen, zij niet konden inloggen of de enquête werkte niet naar
behoren. Ook veel ondernemers hebben de enquête niet ontvangen, en is er aan
ondernemersverenigingen gevraagd deze enquête zelf te verspreiden onder haar leden.
Wij begrijpen hier niets van en hebben daarom de volgende vervolgvragen:
1. Waarom heeft uw college geen gebruik gemaakt van de methode die door de
gemeente Vijfheerenlanden is gebruikt bij hun enquête over winkeltijden? (Inwoners
Vijfheerenlanden krijgen indien gewenst koopzondag - RTV Utrecht). Daarover was
iedereen tevreden en bijna alle kernen (op 1 na) hebben gereageerd, dit was een
enquête waarvan de resultaten bindend zijn.
Wij verzoeken het college opnieuw te beginnen en deze methode te gebruiken onder
het motto: goed voorbeeld doet goed volgen. Daar is naar onze mening voldoende
tijd voor omdat volgens de planning van het college de uitkomst van het onderzoek
niet in de Raad wordt besproken maar wordt bekend gemaakt via een
raadsinformatiebrief.
2. Hoeveel enquêtes van zowel inwoners als ondernemers heeft u inmiddels ontvangen
en is dat genoeg om het onderzoek representatief te laten zijn?
3. De reactietermijn om de enquête in te vullen is 12 december 2021. Wij vinden dat
veel te kort. U heeft geen antwoord gegeven op onze vraag waarom er voor zo’n
korte termijn is gekozen? Is het college bereid om de termijn te verlengen
bijvoorbeeld tot medio januari 2022? Zoals gezegd heeft u nog voldoende tijd om
voor de verkiezingen het betreffende onderzoek te presenteren.
4. Wij begrijpen uw argument niet dat bij het verspreiden van de enquête onder alle
inwoners het risico zou bestaan dat bepaalde groepen inwoners “massaal” zouden
reageren. Om welke groepen gaat dat volgens u dan? Bestaat dat risico dan niet bij
een steekproefsgewijs te kiezen aantal? In de gemeente Vijfheerenlanden is dat
risico er niet geweest.
5. Waarom kunnen inwoners die de enquête niet hebben ontvangen die niet alsnog
invullen en waarom ondernemers wel? Dan is de respons toch niet in balans? Is er
volgens u dan nog sprake van een breed en representatief onderzoek?

