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Vragenlijst ‘Vermindering administratieve lastendruk’
Online enquête
In dit document wordt een voorstel gedaan voor een vragenlijst die wordt voorgelegd aan de ondernemers
in de gemeente Dalfsen.
De ondernemers worden per brief aangeschreven met een uitnodiging om online aan het onderzoek deel
te nemen. In de brief wordt een directe link naar de vragenlijst geplaatst met een eigen persoonlijke code.
Het gaat bij dit document om de inhoud en niet de lay-out/ pagina indeling. Dit laatste krijgt aandacht op
het moment dat de definitieve vragenlijst wordt geprogrammeerd in de online onderzoeksapplicatie van
onderzoek- & adviesbureau Moventem.
Bij alle vragen kan één antwoord worden gegeven, tenzij anders vermeld. De verschillende tekens hebben
de volgende betekenis:
o Antwoordoptie waarbij één antwoord mogelijk is
 Antwoordoptie waarbij meer antwoorden mogelijk zijn
 Verwijzing naar andere vraag dan naar de volgende vraag
< teksten die niet letterlijk worden opgenomen, maar bij programmeren van belang zijn >
De thema’s in deze conceptvragenlijst worden in de online versie niet getoond.
<Startpagina>
Inleiding
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Vragenlijst ‘Vermindering administratieve lastendruk’
Administratieve lastendruk
Als ondernemer heeft u er in ieder geval bij de start van uw onderneming mee te maken gehad en
afhankelijk van de bedrijfstak heeft u er ook daarna in meer of mindere mate mee te maken: de
administratieve lastendruk.
Met de administratieve lastendruk wordt het aanleveren van gegevens bedoeld. Hiermee voldoet u dan
aan de informatieverplichtingen die voortvloeien uit wetten en regels van de overheid. Bijvoorbeeld voor
het verkrijgen van vergunningen, subsidies, meldingsplicht, aanspraak maken op verschillende
regelingen etc.
U kunt daarbij denken aan:
 Formulieren;
 Metingen;
 Registraties;
 Meldingen;
 Contracten;
 Milieurapportages;
 Keuringen.
1.
o
o
o

Wat is uw functie bij de onderneming/organisatie?
Eigenaar
Manager
Anders, namelijk: <open invulveld>

2. Heeft u in de afgelopen 2 jaar te maken gehad met administratieve lastendruk vanuit de
gemeente Dalfsen?
Moet u bijvoorbeeld wel eens informatie ter beschikking stellen, veel formulieren invullen of
keuringen laten uitvoeren?
o
o
o
o

Ja, vaak
Ja, af en toe
Ja, maar zelden
Nee  vraag 10

3. Hoe vaak heeft u de afgelopen 2 jaar administratief te maken gehad met de gemeente
Dalfsen?
(een grove inschatting volstaat)
………keer
4. Kunt u concreet uitleggen met welke lastendruk u vanuit de gemeente Dalfsen te maken
heeft (gehad)?
<open invulveld>
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5. Heeft u de afgelopen twee jaar hinder ondervonden in uw bedrijfsvoering door de
lastendruk vanuit de gemeente Dalfsen?
o
o
o
o

Zeer veel hinder
Veel hinder
Weinig hinder
Geen hinder
Nee  vraag 8

6. Kunt u concreet uitleggen hoe u hinder heeft ondervonden door de lastendruk vanuit de
gemeente Dalfsen?
<open invulveld>

7. Waar ziet u specifieke kansen voor het verminderen van administratieve lastendruk?
Met andere woorden: wat kan de gemeente doen om uw situatie te verbeteren?
<open invulveld>

o

Niets

8. Moet u weleens meerdere keren dezelfde administratieve informatie/gegevens aanleveren
bij de gemeente Dalfsen?
Met andere woorden: bent u van mening dat de gemeente al over bepaalde informatie of gegevens
beschikt die u vervolgens weer moet aanleveren?
o
o
o

Ja, namelijk: <open invulveld>
Nee
Weet ik niet/ geen mening

9. Wilt u nog iets onder aandacht brengen als het gaat om de administratieve lastendruk in
de gemeente Dalfsen? Met andere woorden: wat vindt u nog belangrijk om mee te geven?
<open invulveld>

o Niets
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De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk om haar ondernemers bijvoorbeeld te betrekken bij het
opstellen van beleid. Dit kan onder andere door persoonlijk met u in gesprek te gaan of een digitale
bijeenkomst te organiseren.
10. Wilt u verder meedenken over hoe de gemeente de administratieve lastendruk kan
verminderen?
o Ja, ik wil verder meedenken, mijn gegevens zijn:
o Nee, ik wil niet verder meedenken:

Naam:
Naam bedrijf:
E-mail:
Telefoonnummer:

Als u bij het proces betrokken wilt blijven, worden alleen uw gegevens gedeeld met de gemeente.
Al uw verder ingevulde antwoorden blijven anoniem. Tenzij u bij onderstaande vraag toestemming
geeft dat uw antwoorden ook gedeeld mogen worden met de gemeente.
11. Wilt u anoniem of op naam deelnemen aan het onderzoek?
o Ik wil dat mijn antwoorden anoniem blijven
o Mijn antwoorden mogen (op naam) gedeeld worden met de gemeente
12. Mag de gemeente u in de toekomst vaker benaderen om mee te denken over bijvoorbeeld
het opstellen van beleid en wilt u de uitkomsten van dit onderzoek ontvangen?
(meer antwoorden mogelijk)
□
□
o

Ja, ik wil graag vaker meedenken,:
Ja ik wil de uitkomsten van dit onderzoek ontvangen:
Nee

Naam:
Naam bedrijf:
E-mail:
Telefoonnummer:

(Indien ‘ja ik wil vaker meedenken’ en/of ‘ ja, ik wil de
uitkomsten ontvangen’ worden de gegevens gevraagd)
13.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

In welke sector is uw onderneming/organisatie actief?
Landbouw
Landgoederen
Industrie
Bouw
Detailhandel
Transport
Horeca
Informatie en Communicatie
Financiële instelling
Zakelijke diensten
Kunst & Cultuur
Recreatie & Toerisme
Overheid
Onderwijs
Zorg
Overig
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