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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Toezegging informatie over frequentie inzet digipanel 

 

 

Soort: Toezeggingen 

Nummer: 2019/131759  

Programmanummer 

6.2 Gemeentelijk bestuur 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Commissie bestuur  d.d. 14-2-2019 

Indiener/Fractie 

 

Omschrijving 
Op verzoek van de VVD (mevrouw Sterenberg) wordt de commissie 

geïnformeerd over de frequentie van de inzet van het digipanel om te 

kunnen nagaan of het klopt dat deze weinig wordt geconsulteerd en 

wordt een beroep gedaan deze vaker te betrekken. In afwezigheid van 

wethouder Botter is afgesproken dat de rondvraag schriftelijk wordt 

beantwoord. 

 

 

 

 

Afdeling  

DIA 

Verantwoordelijke 

Siermann, T. 

Email  

tsiermann@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5114662  

Stand van Zaken/afdoening 

De panelleden in het Digipanel van gemeente Haarlem worden op regelmatige basis benaderd. Gemiddeld 

ontvangen zij 8 keer per jaar een e-mail met een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Andere 

gemeenten, denk aan gemeente Utrecht, nodigen panelleden 4 tot 6 keer per jaar uit voor een vragenlijst. 

Naast dat we mensen vragen hun mening te geven via een vragenlijst, kunnen we panelleden ook uitnodigen 

voor fysieke bijeenkomsten of (online) gesprekken. Recentelijk hebben we alle panelleden benaderd en hen 

de mogelijkheid gegeven om zich aan te melden voor één van de ronde tafelgesprekken tijdens de Maand van 

de Nieuwe Democratie. Meer dan 70 panelleden hebben zich hiervoor aangemeld! Wij houden de frequentie 

waarin het panel wordt benaderd nauwlettend in de gaten. Te vaak uitnodigen leidt namelijk tot overbelasting 

en uitval van het panel. Te weinig uitnodigen leidt tot gebrek aan binding en zorgt dus eveneens voor uitval. 

Inmiddels bevat het panel meer dan 2500 betrokken inwoners. Het panel is hiermee een gemakkelijke manier 

om mee denken met en invloed uit te oefenen op gemeentebeleid en concrete plannen. De vragenlijsten die 

wij voorleggen gaan over diverse onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op onderwerpen die belangrijk 

zijn voor onze stad. Denk onder meer aan cultuur, verkeer, economie en stadsprojecten.  

 

 

 

 

Afdelingsmanager Krus, C. 28-6-2019 15:24:02 Krus, C. 

Portefeuillehouder  Pon, I.L. du 23-7-2019 11:21:50 Botter, J. 
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