
 

 Kenmerk: 2019/788746 1/3 

 

Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Quick Scan Lokale Democratie 

 

Nummer 2019/788746 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling PG 

Auteur Scalzo, A.C.M. 

Telefoonnummer 023-5114258 

Email ascalzo@haarlem.nl 

Kernboodschap  De gemeente Haarlem heeft een ambitieus Actieprogramma Nieuwe Democratie 

opgesteld om de komende jaren te werken aan verbetering van de lokale democratie. 

Eén van de Acties uit het programma Nieuwe Democratie is het uitvoeren van de 

Quick Scan Lokale Democratie (QSLD), ontwikkeld door de VNG. De QSLD levert, naast 

andere onderzoeken als de omnibus enquête, het communicatieonderzoek en straat 

enquêtes een bijdrage door inzichten te verwerven over de richting van het 

programma vanuit het perspectief van de vier doelgroepen: de raad, het college, 

inwoners van Haarlem en ambtenaren.   

 

De QSLD levert geen feiten en eindoordelen op, maar inventariseert wensen en 

meningen. Het is een zelfonderzoek vanuit de deelnemers, geen representatief 

onderzoek. De QSLD levert een beeld op van de lokale democratie met door de 

respondenten gekozen actiepunten. Dit resultaat wordt vervolgens gezamenlijk 

besproken in een begeleidingscommissie om daaraan betekenis te geven: wat leert dit 

ons over onze lokale democratie, en met welke punten willen wij aan de slag of 

bijsturen om dit verder te verbeteren?  

 

Na bespreking in de commissie van het voorstel mee te doen aan de Quick Scan Lokale 

Democratie vraagt het college twee raadsleden aan te wijzen om deel te nemen in 

de begeleidingscommissie.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Bestuur. 

 

Betrokkenheid van de raad en de raadsleden bij de QSLD en de verwerking van de 

resultaten is noodzakelijk voor het effectief inzetten van de scan. Immers zij is één 

van de vier ondervraagden partijen in de scan.  

Relevante eerdere 

besluiten 

2019 316944 aangenomen Raadsstuk Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-

2022 

2019 470135 Toezegging bereikte resultaten Actieprogramma Nieuwe Democratie 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
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Besluit College  

d.d. 15 oktober 2019  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De Quick Scan Lokale Democratie uit te voeren. 

1.  

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

1. Inleiding  

De gemeente Haarlem heeft een ambitieus Actie Programma Nieuwe Democratie. Één 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. Voor Haarlem kan de QSLD inzicht geven in de stand van 

zaken van de lokale democratie op dit moment. Hieruit voortvloeiend kan het programma eventueel 

bijgestuurd worden. Een optie is om eind 2021 de meting te herhalen om zo te toetsen of er 

wijzigingen zichtbaar zijn naar aanleiding van de activiteiten uit het Actieprogramma Nieuwe 

Democratie.  

 

De enquête bestaat uit een aantal thema’s, waaronder burgerparticipatie, communicatie en het 

functioneren van de raad, het college en het ambtelijk apparaat. Een deel van de enquête wordt 

extern uitgezet (onder inwoners) een ander deel alleen onder raad, college en ambtelijk apparaat 

(zie bijlage 1 voor de vragenlijst).  

 

De QSLD wordt in februari 2020 uitgevoerd.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de Quick Scan Lokale Democratie uit te voeren. 

 

3. Beoogd resultaat 

De QSLD levert een beeld op van de lokale democratie met door de respondenten gekozen actiepunten. 

Dit resultaat wordt vervolgens gezamenlijk besproken om daaraan betekenis te geven: wat leert dit ons 

over onze lokale democratie, en op welke punten willen wij aan de slag of bijsturen om dit verder te 

verbeteren. 

 

De QSLD levert geen feiten en eindoordelen op, maar inventariseert wensen en meningen. Het is een 

zelfonderzoek vanuit de deelnemers, geen representatief onderzoek. De deelnemers zijn: de raad, het 

college, de bewoners en het ambtelijk apparaat. De QSLD levert een beeld op van de lokale democratie 

met door de respondenten gekozen actiepunten. Dit resultaat wordt vervolgens gezamenlijk besproken 

om daaraan betekenis te geven: wat leert dit ons over onze lokale democratie, en op welke punten willen 

wij aan de slag of bijsturen om dit verder te verbeteren?  



 

 

 

 Kenmerk: 2019/788746 3/3 

 

4. Argumenten 

1. Dit besluit geeft inzicht in de koers van het Actieprogramma Nieuwe Democratie 

Met de QSLD kan op de vooraf opgestelde doelstellingen van het programma Nieuwe Democratie 

inzichtelijk worden gemaakt wat de wensen en meningen zijn van de respondenten. En of die aansluiten 

bij de ingezette koers van het programma Nieuwe Democratie. Na twee jaar kan deze herhaald worden, 

met opnieuw een inzicht in de koers van het programma op dat moment.  

 

2. Dit besluit geeft invulling aan de samenwerking in Haarlem 
Doordat verschillende doelgroepen de QSLD invullen is het mogelijk met elkaar een actiepunten in de 

samenwerking te formuleren. Het is een uiterst geschikt middel om met elkaar in gesprek te gaan. 

Doordat dezelfde vragen aan verschillende doelgroepen worden gesteld, kunnen de uitkomsten tegen 

elkaar afgezet worden. 

 

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. Het is een thermometer. Deze thermometer kan wel helpen de koers van het programma te 

blijven sturen en de samenwerking tussen de vier doelgroepen te verbeteren. En over twee jaar te kijken 

of er iets in het sentiment van wensen en meningen is veranderd. De QSLD is nadrukkelijk geen meet 

instrument.  

 

2. De deelnemers vullen de vragenlijst niet in 

Als er te weinig animo is voor het invullen van de vragenlijst zou dit kunnen betekenen dat de actiepunten 

van de QSLD minder helder zullen zijn. Vandaar dat de VNG adviseert voldoende draagvlak te creëren 

onder de doelgroepen om met de QSLD van start te gaan.  

 

6. Uitvoering 

De resultaten worden besproken door een begeleidingscommissie met raadsleden, collegeleden, 

ambtenaren en bewoners. Gezamenlijk bepalen ze de acties en prioriteiten die voortkomen uit de QSLD. 

De eventuele acties en prioriteiten vallen binnen het programma Nieuwe Democratie. Het zullen 

aanscherpende acties zijn binnen het programma.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1. Quick Scan Lokale Democratie, de vragen 

Bijlage 2. Doelenboom Actieprogramma Nieuwe Democratie 

 

 

 


