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Vooraf 
De raad heeft via haar fractievoorzitters te kennen gegeven deel te willen nemen aan de Quick Scan 
Lokale Democratie. Het initiatief is onmiddellijk gesteund door college en directie. Het voortraject  is 
geleid door de gemeentesecretaris en de griffier. De voorbereiding is nu op het punt dat het traject 
Quick Scan Lokale Democratie daadwerkelijk van start kan gaan. Deze memo is bedoeld om de raad 
te informeren en vraagt bevestiging van het commitment van de raad aan de uitkomsten en de 
aanbevelingen. 
 
Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) 
Geen gemeente is hetzelfde. In elke gemeente proberen raadsleden, collegeleden en 
ambtenaren op eigen wijze in te spelen op wat er lokaal nodig is. Daarin bestaan dus veel 
verschillen. En voor alle gemeenten geldt dat het ook steeds belangrijker is om goed samen te 
werken met inwoners.  
 
De Quick Scan inventariseert hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden nu kijken naar 
het democratische samenspel in Heemstede. Dat gaat om vragen als: hoe worden in uw gemeente 
besluiten genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Luistert de gemeente goed naar de mening van 
inwoners? Hebben inwoners voldoende invloed op hun leefomgeving? 
 
De Quick Scan verzamelt meningen en wensen. Het is géén meetinstrument dat feiten in kaart 
brengt en objectief beoordeelt. Mensen geven hun oordeel op basis van hun eigen inzichten en 
ervaringen. Op basis van de uitkomsten gaan we in gesprek over het verhaal achter die cijfers.  
 
De Quick Scan is van ons allemaal: inwoners, raad, college en ambtenaren. Daarom bestaat de groep 
die het proces begeleidt uit een vertegenwoordiging van elk van deze groepen.   
 
Begeleidingsgroep 
Bijgestaan door Anka Visser (onze externe begeleider van Democratie in Actie), begeleidt een 
begeleidingsgroep het traject van start naar verbeteragenda. Het traject wordt intern ambtelijk 
getrokken door de secretaris en de griffier, met ieder een plaatsvervanger. De begeleidingsgroep 
bestaat verder uit deelnemers van de verschillende groepen (inwoners, raad, college en 
ambtenaren). Zo zijn er o.a. drie inwoners bereid gevonden om aan de begeleidingsgroep deel te 
nemen.  
 
De begeleidingsgroep bewaakt het proces van startgesprek, uitzetten vragenlijsten, bespreken 
concept-rapport tot het komen tot een verbeteragenda. Daarin wordt rekening gehouden met de 
volgende aspecten: worden de deelnemers goed bereikt, komt alle input tot zijn recht, is de 
vertrouwelijkheid van individuele inbreng goed geborgd én hoe ziet de stap naar gesprek over de 
uitkomsten en aanbevelingen eruit?  
 
Van startgesprek tot verbeteragenda 
Het traject van de Quick Scan Lokale Democratie kent een aantal stappen om te komen tot inzicht in 
het lokale democratische samenspel en wat daarin mogelijk beter kan.  
 
 
 
 
 



Startgesprek 
De begeleidingsgroep heeft op 17 december 2020 het startgesprek. In dit gesprek wordt het proces 
besproken en het Plan van Aanpak voor de komende periode.  
 
Openstellen vragenlijst 
In januari 2021 worden de vragenlijsten onder inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden 
uitgezet. De vragen uit de vragenlijst zijn standaard, zo kunnen we vergelijken met andere 
gemeenten en in de tijd bij een eventuele herhaling. De vragenlijst staat drie weken open en na twee 
weken zal een herinnering worden gestuurd. Uitgangspunt is dat iedereen anoniem de vragenlijst 
kan invullen en dat antwoorden (dus) niet herleidbaar zijn naar personen. 
 
Rapport  
Na het sluiten van de vragenlijst levert Democratie in Actie een rapport op met de uitkomsten en 
aanbevelingen via de begeleidingsgroep. Zij bespreken de conclusies en aanbevelingen voor in het 
agenderingsgesprek.  In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen de twee deelonderwerpen 
‘samenspel met inwoners’ (algemeen oordeel, communicatie, burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie) en het ‘samenspel tussen raad, college en ambtenaren’. Het rapport is 
openbaar. In gemeenten die de quick scan al hebben doorlopen, wordt doorgaans een 
publieksvriendelijke samenvatting gemaakt van de uitkomsten. 
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Vervolg 
Na het rapport start de weg naar de verbeteragenda. Hoe dat eruit zou kunnen zien is afhankelijk van 
de uitkomsten en de aanbevelingen voor Heemstede. Denk bijvoorbeeld aan twee werkconferenties: 
een over het samenspel met inwoners en een over het samenspel tussen raad, college en 
ambtenaren. De begeleidingsgroep zal daar een voorstel voor doen, waardoor maatwerk mogelijk is. 
 
Communicatie 
Tijdens het gehele traject is het van belang om de verschillende groepen, van inwoners tot 
ambtenaren, goed op de hoogte te houden, te enthousiasmeren en betrokkenheid te creëren. Het 
traject is immers van ons allemaal. Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe meer inzicht en input voor 
een levendig gesprek in de Heemsteedse samenleving over een vervolg en de verbeteragenda. In 
overleg met communicatie worden bijpassende communicatie-uitingen voorbereidt.  
 
.. en de verdere toekomst 
De quick scan is een mooie nulmeting. De combinatie met het onderzoek ‘waar staat je gemeente’, 
waaraan Heemstede elke twee jaar meedoet levert een doorlopend en compleet beeld op van de 
stand van onze democratie. 
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