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Geachte heer Veraart, 

Steenbergen, 4 januari 2017 

Op 15 december 2016 heeft u artikel 40 vragen gesteld over het consumentenonderzoek 
Steenbergen S Dinteloord. Onderstaand ontvangt u de beantwoording op uw vragen. 

7. deelt u de conclusie dat de opzet en de gekozen methode van het 
consumentenonderzoek niet tot stand is gekomen volgens algemeen aanvaarde 
normen van sociaal (consumenten) onderzoek en dat het niet geschikt om 
representatieve uitspraken te doen? 

In vraag 1. wordt gesteld dat het onderzoek, en hoe het tot stand is gekomen, niet 
geschikt is om representatieve uitspraken te doen en of deze conclusie gedeeld 
wordt. Deze conclusie wordt niet gedeeld. Het doel van het onderzoek is inzicht te 
verkrijgen in de bezoekmotieven van bezoekers van Steenbergen en Dinteloord 
ten aanzien van boodschappen doen, bezoeken van de versspecialist en winkelen. 
Op pagina 2 van de gepresenteerde resultaten staat aangegeven hoe betrouwbaar 
en valide het onderzoek is, namelijk 9570 betrouwbaarheid met een 
foutgevoeligheid van 4,9 0Zo over het geheel. Op basis hiervan kan worden gesteld 
dat het een representatief onderzoek betreft waarbij met inachtneming van 
foutgevoeligheden uitspraken gedaan kunnen worden. 

2. de gepresenteerde cijfermatige resultaten zijn op drijfzand gebouwd. De 
Steenbergse detailhandel is niet gediend met (kwantitatief) onderzoek waarin 
alarmerende, maar slecht onderbouwde uitspraken worden gedaan. Vindt u dat 
ook ? 

In vraag 2 wordt gevraagd of het college ook vindt dat de Steenbergse 
detailhandel niet gediend is met een onderzoek waarin alarmerende, maar 
slecht onderbouwde uitspraken worden gedaan. Ervan uitgaande dat u 
refereert naar de rapportage van het consumentenonderzoek kunnen wij het 
volgende antwoorden: 
Het antwoord van vraag 1. geeft de betrouwbaarheid en foutgevoeligheid aan 
van het gehele onderzoek. Daarbij zijn uitspraken gedaan en te doen per 
kern. Het klopt dat deze foutmarges hoger liggen (tussen de 8 en 140zo) maar 
nog steeds representatief zijn. Er is voor gekozen om niet telkens naar de 
foutmarge te verwijzen om de leesbaarheid en begrijpelijkheid voor de 
doelgroep (ondernemers) te waarborgen. Wel zijn krachtige woorden 
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gebruikt, om ons allemaal alert te maken op de uitdagingen waar we midden 
in zitten. 

De gemeenteraad is eerder medegedeeld dat het onderzoek wellicht meer 
vragen oproept dan antwoorden. De resultaten van het onderzoek moet u in 
samenhang zien met landelijke trends S ontwikkelingen, ervaringen en stand 
van zaken. Samen met de ondernemers, RPS, Dinteloord Winkeloord! en 
KHN gebruiken we de informatie voor het opstelen van een centrumplan 
Steenbergen en Dinteloord dat dit jaar aan u zal worden aangeboden. 

3. goed onderzoek kán onderzoek zijn met resultaten tot 2 cijfers achter de komma, 
maar kán ook verkennend en richting-zoekend zijn. Een verkennend onderzoek 
mag echter niet met grote (schijn) precisie worden gepresenteerd. Hoe zorgt u er in 
de toekomst voor dat sociaal (consumenten) onderzoek in opdracht van de 
gemeente, van voldoende kwaliteit is en juist gepresenteerd wordt ? 

Met een juiste opdracht- en doelformulering in samenwerking met 
gespecialiseerde bedrijven uitvoering geven aan toekomstige onderzoeken. 

Hoogachtend, f 
burgemeester en wethouders van Steenbergen/ 
de secretaris, de burgem sester, 


