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Onderwerp: rapport Burgerpeiling 2008 De Bilt 
 
Voorgestelde behandeling: Ter kennisname 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
U heeft op 6 februari 2006 in het kader van de evaluatie Burgerinitiatief Maartensdijk besloten om De 
Bilt financieel te faciliteren tot een bedrag van maximaal € 25.000  voor een herhaald onderzoek naar 
de tevredenheid van de bevolking. In dat kader heeft de SGBO voor De Bilt eind 2007 een (tweede) 
burgerpeiling uitgevoerd. Nu wordt overeenkomstig de gemaakte afspraak de eindfactuur van € 22.257 
excl. BTW gedeclareerd.   
Het algemene beeld in de tweede burgerpeiling is dat de inwoners redelijk tevreden zijn over het 
wonen en leven in De Bilt. De dienstverlening redelijk goed wordt beoordeeld en de oordelen over het 
gemeentebestuur een stijgende lijn laat zien t.o.v. 2005.   
Er zijn natuurlijk ook een aantal verbeterpunten. In dit verband wordt kortheidshalve verwezen naar 
hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen (pag 40-49) van het bijgevoegde rapport ‘De Bilt in beeld’. 
 

Voorgeschiedenis. 
Per 1-1-2001 is De Bilt samengevoegd met Maartensdijk. De herindeling heeft geleid tot een afname 
in het vertrouwen tussen inwoners en gemeentebestuur. Provincie Utrecht heeft in het rapport “Werken 
aan vertrouwen” (2005) bevestigd dat er een wezenlijk probleem is in de relatie inwoners – bestuur 
van De Bilt.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het herstellen van het vertrouwen inwoners-bestuur en het stimuleren van het  
gemeenschapsgevoel in De Bilt. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Vanwege het leereffect en het delen van (herindelings)ervaringen willen wij begin 2009 een 
bestuurlijk overleg met het college van B&W plannen over de voortgang van de aanbevelingen van de 
burgerpeiling (rapport ‘De Bilt in beeld’). Vervolgens zullen wij de statencommissie BEM informeren 
over de uitkomsten van dat gesprek.  
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