
Van: Dik van ' t Hof [mailto:dik.hof@planet.nl]  
Verzonden: zondag 8 november 2015 14:26 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: geen antwoord op de gestelde vraag en doorverwijzing naar onderzoeker 
  
 
 
Op 27 november j.l. kregen wij een schrijven op vragen die wij gesteld hebben naar aanleiding van de enquete. 
Voor een deel van onze vraag werd verwezen naar de verantwoording door Necker van Naem die zou worden 
gegeven afgelopen dinsdag, voor het 2e deel hebben wij geen enkele tekst mogen zien als reactie. 
 
Vandaar dat wij graag nu toch de antwoorden zouden willen hebben voor duidelijkheid naar burgers en politiek. 

1e vraag:  Wat is uw mening over de toegevoegde waarde is van een enquete op deze manier.  

2e vraag: Wat vindt u van 2.049  juiste deelnemers ( 3,25% van onze inwoners) als toetswaarde bij 63.000 
inwoners? 

3e vraag: Wat vind u van de deling tussen oost en west in deze gemeente? 
4e vraag:  Waar komen antwoorden terug op leeftijd gerangschikt? 
 
U verwijst in deze verantwoording naar  technische vragen over de enquete naar het bureau, en in uw reactie dat 
dit bij de presentatie zou worden uitgelegd. Wij hebben dit niet in de tekst terug kunnen vinden. Zou u dit als 
opdrachtgever onder uw verantwoording nogmaals willen stellen met een aanvulling op vraagstelling uit het 
onderzoek aan Necker van Naem. 
 
1. Hoe heeft u wetenschappelijk getoetst dat alleen inwoners aan zowel de digitale enquete als ook aan de 
fysieke enquete hebben kunnen deelnemen. Met name ingaand op de koppeling tussen IP adres , postcode, e-
mailadres, en inwoner en de onderlinge controle van deze gegevens. Want bv als ik als INWONER  op mijn 
werk de enquete invul, op basis waarvan valt die af of wordt die geaccepteerd.( er stond geen voorwaarden bij de 
enquete) 
Heeft het bedrijf ook bij de fysiek enquete, de ID cq woonplaats gecontroleerd( dus niet gevraagd) 
Het bedrijf verwijst naar een methodiek van een financieel onderzoekbureau, maar onduidelijk waarom dit hier 
geëigend is . 
 
Dan  de vraag die niet beantwoord is naar aanleiding van het koppelen van IP adressen aan e-mail adressen en 
mogelijk aan woonadressen. 
U geeft als gemeente Stichtse Vecht aan dat bij gebruik van cookies op uw website, u nu het recht heeft om deze 
informatie te delen met  adverteerders en website beheerders door gebruikers, waaronder voornamelijk burgers. 
Wij hebben verwezen naar de wet op de persoon-bescherming ; art 6, art 9, art 33, maar indirect doen burgers nu 
afstand van deze artikelen. 
Daarom de volgende vragen: 
5.  Bent u met ons eens dat u de tekst en cookies zou moet afschaffen om burgers te beschermen? 
6. Hoe heeft u in het verleden of recent deze gegevens gedeeld en tegen welke vergoeding aan adverteerders en 
andere website beheerders, voor zover u weet? 
7. komt u met een voorstel om deze website aan te passen? 
8. voldoet u als overheid hier aan de wetgeving zoals benoemd? 
 
Mvgr 
Stichtse Vecht Beweegt. 
Dik van 't Hof 
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