
Peiling gemeentelijke verkiezingen| (politieke partijen)  

Provincie Overijssel



Voorwoord
Hierbij presenteren we de rapportage van de peiling omtrent de gemeentelijke 
verkiezingen. De peiling is uitgevoerd onder deelnemers aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 in de verschillende gemeenten in Overijssel en 
geeft een overzicht van de speerpunten gericht op ondernemers voor de komende 
jaren.

Colofon
Het ondernemerspanel en de rapportage zijn opgesteld en uitgevoerd door Right Marktonderzoek.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze rapportage of wilt u meer 
informatie, dan kunt u contact opnemen met VNO-NCW Midden via info@vno-ncwmidden.nl of met 
Right Marktonderzoek via ghamstra@rightmarktonderzoek.nl. 
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1. Onderzoeksopzet
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1 Onderzoeksopzet

Aanleiding Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen is aan politieke partijen gevraagd naar het ondernemersklimaat in de gemeente, gezien zij na de verkiezingen 

verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk beleid op dit gebied. De resultaten van deze peiling zullen worden gebundeld om te kijken of de wensen van de ondernemers 

overeenkomen met de plannen van de politieke partijen in de regio. 

Doelgroep De doelgroep wordt gevormd door de politieke partijen, werkzaam in Overijssel die deelnemen aan de gemeenteraadverkiezingen 2022. 

Methode Deze peiling is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst en heeft een totale respons van n=29 opgeleverd. Via de griffie van de gemeenten in Overijssel is een oproep 

verspreid met het verzoek om aan het onderzoek deel te nemen.

Veldwerkperiode Het veldwerk voor het onderzoek vond plaats van 16 februari 2022 tot en met 7 maart 2022. 

Rapportage In deze rapportage worden de uitkomsten van de peiling in de provincie Overijssel weergegeven. 
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2. Resultaten



2.1 Het ondernemersklimaat
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Hoe verwacht u dat het ondernemersklimaat in uw gemeente beoordeeld wordt?
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29)
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6,8

 De ondervraagden uit de provincie Overijssel verwachten 

dat het ondernemersklimaat beoordeeld zal worden met 

een gemiddelde score van 6,8. 

 Bijna de helft van alle ondervraagden (48%) verwacht dat 

het ondernemersklimaat beoordeeld zal worden met 

(afgerond) een 7.

 Ook aan de ondernemers in Overijssel is gevraagd het 

ondernemersklimaat in hun gemeente te beoordelen. 

Gemiddeld beoordelen de ondernemers in Overijssel het 

ondernemersklimaat met een 6,6. 

6,8

Verwachte beoordeling 
politieke partijen

Daadwerkelijke beoordeling 
ondernemerspanel

6,6
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Aan de ondernemers wordt de volgende stelling voorgelegd: “Het beleid van de gemeente heeft veel invloed op mijn onderneming.” 
Hoeveel % van de ondernemers is het hier volgens u mee eens?
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29)

2.1 Het ondernemersklimaat

Schatting van de ondervraagden 
over hoeveel % van de 
ondernemers het eens is met de 
stelling

 10% van de ondervraagden verwacht dat 0 tot en met 20% van de 

ondernemers het eens is met de stelling; “Het beleid van de gemeente heeft 

invloed op mijn onderneming.

 Gemiddeld verwachten alle ondervraagden in de provincie Overijssel dat 

ongeveer de helft van alle ondernemers (51%) het eens zal zijn met de 

stelling.

 Ook aan ondernemers is gevraagd of het beleid van de gemeente veel 

invloed heeft op de onderneming. 35% van de ondernemers in de provincie 

Overijssel is het (helemaal) eens met deze stelling. 

Pe
rc

en
ta

ge
 v

an
 d

e 
on

de
rv

ra
ag

de
n

10%

31%

24%

24%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% tot en met 20%

21% tot en met 40%

41% tot en met 60%

61% tot en met 80%

81% tot en met 100%



8

Hoe wordt de gemeentelijke dienstverlening op dit moment door de ondernemers beoordeeld?
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29)
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 De ondervraagden verwachten dat de ondernemers de 

gemeentelijke dienstverlening beoordelen met een 6,4.

 7% van de ondervraagden schat dat de gemeentelijke 

dienstverlening op dit moment door de ondernemers 

wordt beoordeeld met een onvoldoende (een 5 of lager). 

 Gemiddeld beoordelen de ondernemers in Overijssel de 

gemeentelijke dienstverlening met een 6,5. Dit is hoger 

dan de politieke partijen hadden verwacht.

6,4

Verwachte beoordeling 
politieke partijen

Daadwerkelijke beoordeling 
ondernemerspanel

6,5

2.2 Invloed beleid van de gemeente op onderneming
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Op welke wijze kan de dienstverlening van uw gemeente gericht op de ondernemers verbeterd worden?
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29 | open antwoorden gecodeerd)
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2.3 Gemeentelijke dienstverlening
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VNO-NCW heeft voor de komende raadsverkiezingen 5 thema’s geformuleerd waar volgens hen voor gemeenten een belangrijke opgave ligt. Bij welke van deze 5 thema’s ligt 
volgens u de volgende raadsperiode in uw gemeente de belangrijkste uitdaging?
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29)
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Iets anders, namelijk

 De belangrijkste uitdaging voor de volgende 

raadsperiode ligt bij 45% van de ondervraagden bij het 

thema ‘energietransitie, circulaire economie en groei’. 

2.4 Belangrijkste uitdaging komende raadsperiode
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Het speerpunt voor de arbeidsmarkt in de komende periode is volgens mij:
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29) | open antwoorden gecodeerd
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Betere regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente
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2.5 Speerpunt | arbeidsmarkt
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Het speerpunt op het gebied van regionale samenwerking in de komende periode is volgens mij:
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29 | open antwoorden gecodeerd)
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2.5 Speerpunt | regionale samenwerking

 Onder overig is bijvoorbeeld genoemd:

 De agenda voor Twente.

 Regionale activiteiten voor de 

arbeidsmarkt.

 Erkenning onderdeel te zijn van een 

netwerkomgeving. De Regio Zwolle leeft 

hier niet of nauwelijks binnen de raad.
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Het speerpunt op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening in de komende periode is volgens mij:
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29 | open antwoorden gecodeerd)
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2.5 Speerpunt | infrastructuur en ruimtelijke ordening

 Onder overig is bijvoorbeeld genoemd:

 Belangrijk thema met name voor 

expanderende bedrijven. Gemeente kan 

hier een belangrijke rol inspelen.

 Beschikbaarheid van betaalbare 

bedrijfskavels.

 Ook de infrastructuur voor energie 

meenemen in de ontwikkelingen.

 Snellere en frequentere spoorverbindingen 

met west Nederland.

 Het behouden van goede aan- en 

afvoerwegen maar niet het aanleggen van 

inefficiënte wegen.
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Het speerpunt op het gebied van energietransitie en circulaire economie in de komende periode is volgens mij:
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29 | open antwoorden gecodeerd)
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2.5 Speerpunt | energietransitie en circulaire economie

 Onder overig is bijvoorbeeld genoemd:

 Dit is de meest belangrijk, groei waarbij het groen 

en milieu gespaard blijft en zelfs beter word. Een 

belangrijke taak voor de gemeente.

 Dat vervuilers, en dus ook bedrijven, hun 

verantwoordelijkheid nemen en eerlijk 

deelnemen aan de energietransitie en circulaire 

economie. Daarnaast willen we dat ondernemers 

duurzaam gaan ondernemen. 

 Dat vervuilers, en dus ook bedrijven, hun 

verantwoordelijkheid nemen en eerlijk 

deelnemen aan de energietransitie en circulaire 

economie. Daarnaast willen we dat ondernemers 

duurzaam gaan ondernemen. De landbouw moet 

hulp krijgen om zonder negatieve gevolgen voor 

de natuur te verbouwen (circulair).
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Het speerpunt op het gebied van ondernemersdienstverlening in de komende periode is volgens mij:
(basis: alle ondervraagden uit de provincie Overijssel; n=29 | open antwoorden gecodeerd)
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ondernemers
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Snellere procedures bij de overheid
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Minder regeldruk en minder bemoeienis vanuit de overheid

Ondernemerspanel oprichten

Hulp bij financiële afwikkeling van Corona
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2.5 Speerpunt | ondernemersdienstverlening

 Onder overig is bijvoorbeeld genoemd:

 Gemeente Enschede heeft een 

ondernemersloket, een vraagbaak voor elke 

onderneming!

 Loketfuncties. Ontzorgen.

 We stimuleren de initiatieven van het MKB op het 

gebied van de werkgelegenheid en leefbaarheid 

in onze gemeente Losser. Ondernemers zorgen 

voor een bruisende gemeente.

 Inlevingsvermogen van de overheid t.o.v. de 

ondernemer.

 Om de vestiging van nieuwe bedrijven in de 

gemeente te bevorderen komt er een MKB 

Accountmanager voor de gehele gemeente. Deze 

heeft een actueel overzicht beschikbaar met 

mogelijkheden, beschikbare locaties en actuele 

regelgeving.
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3. Achtergrondkenmerken
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3. Achtergrondkenmerken

Gemeente n %

Dalfsen 2 7%

Dinkelland 4 14%

Enschede 8 28%

Haaksbergen 1 3%

Hengelo 6 21%

Kampen 2 7%

Losser 2 7%

Oude IJsselstreek 1 3%

Steenwijkerland 2 7%

Wierden 1 3%

Totaal 29 100%

Politieke oriëntatie n %

Links (SP, PvdD, GL, PvdA) 6 21%

Midden (D66, 50Plus) 3 10%

Christelijk (CDA, CU, SGP) 4 14%

Rechts (VVD, PVV) 8 28%

Overig 8 28%

Totaal 29 100%

Aan de peiling hebben de volgende ondervraagden deelgenomen.
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