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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Terugkoppelen en vaststellen vervolgacties Quick Scan Lokale Democratie. 

 

Nummer 2020/550699 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling PG 

Auteur Teeuwissen, L. 

Telefoonnummer 023-5113618 

Email lteeuwissen@haarlem.nl 

Kernboodschap  De gemeente Haarlem heeft een enquête (Quick Scan Lokale Democratie) uitgezet 

onder inwoners, raadsleden, college en ambtenaren. Het doel van deze Quick Scan 

is het meten van de stand van de lokale democratie in Haarlem en het meten of in 

het Actieprogramma Nieuwe Democratie de juiste acties zijn geformuleerd.  

Gemeente Haarlem is goed op weg met het verbeteren van de lokale democratie, 

met name in vergelijking met referentiegemeenten. Toch zijn er ook een aantal 

verbeterpunten genoemd. Deze resultaten zijn besproken door een 

begeleidingscommissie. De commissie heeft een prioritering gemaakt van de 

actiepunten uit het hoofdrapport en het rapport met open antwoorden. Aan de 

hand van deze prioritering heeft de begeleidingscommissie een adviesrapport 

uitgebracht met een drietal actiepunten. Het Actieprogramma Nieuwe Democratie 

is aangescherpt met deze adviezen.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college biedt de uitkomsten van de Quick Scan Lokale Democratie aan ter 

bespreking. Met voorname voor wat betreft de aanbevelingen op het gebied van 

samenwerking tussen raad, college, ambtelijke organisatie en bewoners hoort het 

college graag de mening van de commissie of en hoe hier mee aan de slag te gaan.  

Relevante eerdere 

besluiten 

- Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022 (2019/316944) in 

raadsvergadering van 26 juni 2019 

- Uitvoeringsagenda Nieuwe Democratie (2019/897544) in commissie 

Bestuur van 12 december 2019  
- Collegebesluit Quick Scan Lokale Democratie in commissie Bestuur van 12 

december 2019 (2019/788746) 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019897544-2-Bijlage-1-Uitvoeringsagenda-Nieuwe-Democratie-2019-2022-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019897544-2-Bijlage-1-Uitvoeringsagenda-Nieuwe-Democratie-2019-2022-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019788746-1-Quick-Scan-Lokale-Democratie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019788746-1-Quick-Scan-Lokale-Democratie-1.pdf
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Besluit College  

d.d. 18 augustus 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het college neemt de aanbevelingen op het gebied van transparantie van de 

begeleidingscommissie over en voert deze uit. 

2. Het college neemt de aanbevelingen op het gebied van het verbeteren van de 

communicatiekanalen- en materialen over en voert deze uit.  
3. Het college stemt in met de aangepaste uitvoeringsagenda Nieuwe 

Democratie.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Gemeente Haarlem heeft een ambitieus Actieprogramma Nieuwe Democratie. Eén van de acties uit 

het programma Nieuwe Democratie is het uitvoeren van de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD). 

De QSLD wordt door de VNG aangeboden als instrument voor gemeenten om hun stand van zaken in 

de lokale democratie in beeld te brengen.  

 

In maart 2020 heeft de gemeente Haarlem de QSLD uitgezet onder inwoners, ambtenaren, raads- en 

collegeleden. De resultaten van de Quick Scan zijn een momentopname en worden gebruikt voor het 

programma Nieuwe Democratie om te bekijken of binnen het actieprogramma Nieuwe Democratie 

aan de juiste opgaven wordt gewerkt. Ook worden de resultaten gebruikt als nulmeting van de stand 

van de lokale democratie.  

 

Gemeente Haarlem is goed op weg met het verbeteren van de lokale democratie, met name in 

vergelijking met referentiegemeenten. Toch zijn er ook een aantal verbeterpunten genoemd. Deze 

resultaten van de QSLD zijn besproken met een begeleidingscommissie, bestaande uit actieve 

inwoners, raadsleden, wethouder Jur Botter en ambtenaren. De commissie heeft een advies 

afgegeven over de resultaten en heeft daarbij een prioritering gemaakt van een aantal actiepunten 

ter aanvulling op het Actieprogramma Nieuwe Democratie. Het advies van de commissie, inclusief de 

actiepunten, vindt u in de bijlage, evenals het hoofdrapport Quick Scan Lokale Democratie en het 

samenvattingsrapport van de open antwoorden.  

 

De actiepunten van de begeleidingscommissie zijn naast het uitvoeringsprogramma Nieuwe 

Democratie gelegd. Zowel deze actiepunten als het uitstellen van een aantal activiteiten door het 

coronavirus hebben voor een aangepast uitvoeringsprogramma gezorgd. Dit aangepaste programma 

wordt hierbij aan het college voorgelegd.  



 

 

 

 Kenmerk: 2020/550699 3/4 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college neemt de aanbevelingen op het gebied van transparantie van de 

begeleidingscommissie over en voert deze uit. 

2. Het college neemt de aanbevelingen op het gebied van het verbeteren van de 

communicatiekanalen- en materialen over en voert deze uit.  
3. Het college stemt in met de aangepaste uitvoeringsagenda Nieuwe Democratie.  

 
 

3. Beoogd resultaat 

Gemeente Haarlem is goed op weg met het verbeteren van de lokale democratie. Toch zijn een 

aantal verbeterpunten genoemd. Met het overnemen van de verbeterpunten van de 

begeleidingscommissie beogen we stappen te zetten met betrekking tot de dienstverlening richting 

inwoners en het samenspel tussen raad, college, ambtenaren en inwoners te verbeteren.     

 

4. Argumenten 

1. Dit besluit biedt een nulmeting dat als startpunt kan fungeren om met elkaar in gesprek te gaan 

In juni 2019 heeft de raad aangegeven een nulmeting te willen voor de stand van de lokale 

democratie in Haarlem. In december 2019 heeft de commissie bestuur goedkeuring gegeven aan het 

inzetten van de Quick Scan Lokale Democratie om dit te bewerkstelligen. De resultaten van de scan 

zijn een inventarisatie van wensen en meningen van deelnemers en bieden een startpunt om met 

elkaar in gesprek te gaan.  

 

2. Dit besluit stuurt bij en geeft inzicht in de koers van het Actieprogramma Nieuwe Democratie 

De huidige omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat een aantal activiteiten uit het 

actieprogramma niet plaats konden vinden. Het verplaatsen van deze activiteiten, maar ook het 

aanpassen van het programma middels de uitkomsten van de QSLD, zorgt ervoor dat de activiteiten 

alsnog plaats kunnen vinden en beter aansluiten bij het Actieprogramma Nieuwe Democratie dat als 

doel heeft het verbeteren van de lokale democratie in Haarlem.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Interpretatie van de onderzoeksresultaten 

De resultaten van de QSLD zijn een inventarisatie van wensen en meningen. Het is geen 

representatief onderzoek.  

2. Geringe deelname raadsleden aan Quick Scan Lokale Democratie 

Het aantal raadsleden dat heeft deelgenomen aan deze Quick Scan is gering (13 raadsleden). Hierbij 

ontstaat de vraag of de raad zich voldoende herkent in het advies. Het college bespreekt dit met de 

commissie Bestuur.  
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6. Uitvoering 

De adviezen van de begeleidingscommissie zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda van het 

Actieprogramma Nieuwe Democratie.  

Daarnaast zijn er ook mogelijke stappen te zetten door het college en de raad, zoals het agenderen 

van de samenwerking tussen raad, college en ambtenaren.  

Via de nieuwsbrief Nieuwe Democratie worden betrokken inwoners geïnformeerd over de voortgang 

van het programma Nieuwe Democratie, maar ook over de uitkomsten van de QSLD.  

 

 

 

7. Bijlagen 

1. Hoofdrapport Quick Scan Lokale Democratie Haarlem 

2. Samenvatting open antwoorden Quick Scan Lokale Democratie 

3. Adviesrapport begeleidingscommissie Quick Scan Lokale Democratie  

4. Uitvoeringsagenda Nieuwe Democratie 2020-2023 


