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Bijlage 5. Resultaten enquête volksvertegenwoordigers 
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[Q1] Functie (N=57)

Commissielid in een gemeente Gemeenteraadslid Lid van het AB van een waterschap Statenlid

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

[Q2] Hoe lang bent u volksvertegenwoordiger of commissielid? (N=57)

Eerste periode Tweede periode Derde periode Meer dan drie perioden
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[Q3] Coalitie, oppositie of anders (N=56)

Coalitie Oppositie Anders (zakencollege)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

[Q4] Op welk domein bent u woordvoerder? (N=56)

Economie Energie, klimaat en milieu Fysieke omgeving Sociaal domein Veiligheid Anders
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[Q5_1] Samenwerking tussen overheden  in onze

regio is nodig om maatschappelijke vraagstukken op

te lossen.

[Q5_2] Dankzij de samenwerking tussen overheden

in onze regio zijn onze inwoners en ondernemers

beter af.

[Q5_3] Samenwerking tussen overheden, bedrijven,

maatschappelijke organisaties en inwoners in onze

regio is nodig om maatschappelijke vraagstukken op

te lossen.

[Q5_4] Dankzij de samenwerking tussen overheden,

bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners

in onze regio zijn onze inwoners en ondernemers

beter af.

[Q5_5] Onze regio presteert beter dan onze 

buurregio’s.

[Q5_6] De regionale ambities sluiten over het

algemeen aan op de ambities van onze

gemeente/provincie/waterschap.

[Q5_7] De ambities die wij ons stellen in de regio,

worden gerealiseerd.

[Q5] Stellingen: draagvlak en betrokkenheid (N=56)

Zeer mee oneens Tamelijk mee oneens

Neutraal Tamelijk mee eens

Zeer mee eens Geen mening

Dat verschilt per samenwerkingsverband
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[Q6_1] Ik heb voldoende zicht op wat zich in

regionale samenwerkingsverbanden afspeelt.

[Q6_2] Over het algemeen zijn de procedures voor

besluitvorming bij regionale samenwerking mij

helder.

[Q6_3] Ik ben geïnteresseerd in de regionale

samenwerkingsverbanden waaraan mijn

gemeente/provincie/waterschap deelneemt.

[Q6_4] De inbreng van mijn gemeenteraad /

Provinciale Staten / het AB van het waterschap heeft

invloed op de regionale besluitvorming.

[Q6_5] Ik zou actiever betrokken willen zijn bij

regionale samenwerking.

[Q6] Stellingen: draagvlak en betrokkenheid (N=56)

Zeer mee oneens Tamelijk mee oneens

Neutraal Tamelijk mee eens

Zeer mee eens Geen mening

Dat verschilt per samenwerkingsverband
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Uw buurt of wijk

Uw dorp of stad

Uw gemeente

Uw regio

Uw provincie

Nederland

Europa

[Q7] In welke mate voelt u zich verbonden met:

Helemaal niet verbonden Niet erg verbonden Neutraal Redelijk verbonden Sterk verbonden
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Een (streek)taal en/of dialect

Een gedeelde geschiedenis van de gemeenschap

Gezamenlijke rituelen en symbolen

Een karakteristiek landschap

Saamhorigheid en verbondenheid

[Q8] In welke mate dragen de volgende zaken voor u bij aan de identiteit van 
uw regio? (N=56)

Draagt helemaal niet bij Draagt niet erg bij Neutraal Draagt redelijk bij Draagt sterk bij
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Uw buurt of wijk

Uw dorp of stad

Uw gemeente

Uw regio

Uw provincie

Nederland

Europa

[Q9] In hoeverre bent u - over het algemeen - trots op: (N=56)

Helemaal niet trots Een beetje trots Redelijk trots Zeer trots Geen mening
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Uw buurt of wijk

Uw dorp of stad

Uw gemeente

Uw regio

Uw provincie

Nederland

Europa

[Q10] Schaamt u zich weleens voor: (N=56)

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd Geen mening
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[Q11] Wat is volgens u de invloed van regionale identiteit op de effectiviteit van 
de samenwerking in uw regio? (N=56)

Negatieve invloed Neutraal Positieve invloed Geen mening
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[Q12] Is het feit dat u zich al dan niet verbonden voelt met de regio Noordoost 
Brabant van invloed op beslissingen die u neemt als volksvertegenwoordiger? 

(N=56)

Ja Nee Deels Afhankelijk van dossier Geen mening


