
Verantwoordingsbrief steekproef

Onderzoek naar Rust en Activiteiten op Zondag
Op 11 oktober 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de startnotitie voor het project: Rust en Activiteiten 
op Zondag. Hierin is een opdracht geformuleerd om een breed opgezet onderzoek uit te voeren over de invulling 
van de zondag in de Hoeksche Waard. Over wat er wel en niet moet kunnen op zondag wordt in de Hoeksche 
Waard verschillend gedacht. We willen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer 
duidelijkheid geven over dit onderwerp. Daarom werken we tussen april en oktober 2023 aan een advies voor de 
gemeenteraad. Het gaat over verschillende onderwerpen, zoals horeca, evenementen en winkeltijden. 

Participatie
Participatie is een belangrijke voorwaarde voor het onderzoek: inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties worden betrokken. Uitgangspunt is dat er ruimte is voor verschillende opvattingen, belangen 
en identiteiten van de verschillende dorpen. Er is gekozen voor een breed ingezet participatieproces. 
Vertegenwoordigers vanuit de verschillende groepen in de samenleving worden uitgenodigd om over dit 
onderwerp in gesprek te gaan en betrokken te zijn bij het vinden van een oplossing die recht doet aan wat in de 
samenleving speelt. Ook biedt het de mogelijkheid aan de inwoners, ondernemers, bezoekers en maatschappelijke 
organisaties om politiek neutraal een mening te geven en na te denken over de toekomst van de Hoeksche Waard.

Inwonersforum
Naast een breed opgezet onderzoek waarin iedere inwoner en ondernemer in de Hoeksche Waard zijn of haar 
mening kan geven over dit onderwerp, is er een belangrijke rol weggelegd voor een kleine groep inwoners. Een 
groep mensen van 15 tot 20 personen met diverse achtergrond neemt deel aan het inwonersforum. Aan de hand 
van uitkomsten van het breed uitgezette onderzoek gaan zij met elkaar in gesprek. Het eindresultaat is een advies 
voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Steekproef
Om te zorgen voor een evenwichtige groep deelnemers aan het inwonersforum, nodigen we 320 inwoners van 
de Hoeksche Waard uit. Voor de samenstelling van het inwonersforum is een aselecte steekproef gehouden 
onder de inwoners van de Hoeksche Waard die ouder zijn dan 16 jaar. Voor bewoners in de Hoeksche Waard zijn 
selectiecriteria toegepast uit het Basisregister Personen (BRP). Voor een juiste afspiegeling en ervaringen van het 
aantal aanmeldingen per leeftijdscategorie uit eerdere onderzoeken zijn verschillende aantallen (zie percentage) 
per leeftijdsgroep uit de steekproef getrokken. Hierdoor verwachten wij een evenwichtige groep deelnemers 
te werven voor het inwonersforum. De volgende tabel laat zien hoeveel personen per leeftijdscategorie zijn 
uitgenodigd.

Leeftijdsgroepen Percentage Aantallen

16-29 440% 112

30-39 428% 80

40-54 448% 32

55-64 448% 32

65-74 448% 32

75 en ouder 448% 32

Totaal 100% 320



Werkwijze samenstelling
De achtergrondkenmerken uit de BRP zijn uitsluitend gebruikt voor het maken van de steekproef en het versturen 
van de uitnodigingen. Alle inwoners in de steekproef hebben per post een uitnodiging ontvangen om zich aan 
te melden bij het inwonersforum. In de brief zijn een wachtwoord en een persoonlijke code opgenomen die 
toegang geven tot een online aanmeldformulier. In het aanmeldformulier wordt de genodigden gevraagd enkele 
achtergrondkenmerken in te vullen.

De achtergrondkenmerken die de deelnemers bij hun aanmelding hebben ingevuld worden gebruikt om een zo 
representatief mogelijke groep deelnemers samen te stellen voor de bijeenkomsten van het inwonersforum. 
Alleen personen waarvan de naam en code overeenkomen met die van de uitnodiging komen in aanmerking. De 
selectie op achtergrondkenmerken wordt alleen gemaakt wanneer er meer dan 20 aanmeldingen zijn.
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