
Zutphen Spreekt - Gemeenteraad

Aantal deelnemers aan het onderzoek:

U ontvangt deze factsheet omdat u in oktober/ november 2020 heeft
deelgenomen aan het onderzoek 'Gemeenteraad' in de gemeente
Zutphen. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u. 

565

Kent u de website van de gemeente, raad.zutphen.nl?

Ja, ik heb de website bezocht Van gehoord, niet bezocht Nee

33% 24% 43%

Agenda's van raads en/of 
forumvergaderingen

Naar welke informatie heeft u
gezocht op de website? - Top 3

Gemeenteraadsbesluiten

Informatie over raadsleden 36%

50%

69%

Gemiddeld rapportcijfer voor de
website raad.zutphen.nl

6,9

Hoe krijgt u het liefst informatie van/over de gemeenteraad? - Top 3

Huis-aan-huiskrant Contact
Zutphen-Warnsveld

73% 37%
Website van de gemeente Social media

37%

Neutraal

Ik heb vertrouwen in de besluiten van
de gemeenteraad

(Zeer) mee eens

(Zeer) mee oneens 21%
46%
24%

Hoe beoordeelt u onderstaande stellingen?

Neutraal

Ik voel mij vertegenwoordigd door de
gemeenteraad

(Zeer) mee eens

(Zeer) mee oneens 29%
41%
21%

Neutraal

Ik word voldoende geïnformeerd over
de gemeentraad

(Zeer) mee eens

(Zeer) mee oneens 31%
39%
22%

Neutraal

Ik heb invloed op wat er in de
gemeentelijke politiek gebeurt

(Zeer) mee eens

(Zeer) mee oneens 43%
32%
17%



Raads- en forumvergadering

Bent u wel eens bij een raads- of forumvergadering geweest?
JA - 30% NEE - 70%, omdat ik:

daar niet zomaar naar binnen loop
41%

niet wist dat ik daar bij mag zijn
32%

niet weet wanneer die zijn
32%

Bij een raadsvergadering
71%

Bij een forumvergadering
57%

Weet ik niet (meer)
11%

Als de raad- en forumvergadering via internet te volgen is,
zou u online deze vergadering bijwonen?

JA (MISSCHIEN) - 75% NEE, NOOIT - 13%

Volgt u de gemeenteraad en/of één of meer raadsleden op social media?

Eén of meer
raadsleden

Gemeenteraad Gemeenteraad en één
of meer raadsleden

Nee

9% 4% 4%
81%

Lokale politiek

Zijn de leden van de gemeenteraad
volgens u benaderbaar?

Niet benaderbaar, niet
onbenaderbaar

(Zeer) benaderbaar

(Zeer) onbenaderbaar 2%

14%

21%

Weet ik niet/ geen mening 63%?

Interesse in onderwerpen die de
komende tijd spelen - Top 3

Bezuinigingen

Woonomgeving

Cultuur

69%

55%

53%


