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Vragen van de fractie van GroenLinks d.d. 13-11-2017 inzake burgerpanel 

De fractie van GroenLinks heeft een aantal vragen over het burgerpanel. 

Door middel van deze vragen hopen wij inzicht te krijgen in: 

 de (frequentie van) inzet van het burgerpanel 

 aansluiting van de uitkomsten van een onderzoek bij bepaalde projecten 

 de rol van het burgerpanel t.o.v. social media 

 terugkoppeling van uitkomsten van de onderzoeken richting deelnemers 

 (de borging van) de kwaliteit van de vragen die aan het burgerpanel worden 

voorgelegd 

 

In een memo van 15 december 2015 (ingekomen stuk voor de raad van 4 februari 2016) 

staat in de inleiding: “ Als lid van het burgerpanel wordt je mening, inzicht en visie 

gevraagd over actuele onderwerpen in Hillegom. De onderwerpen variëren van gewenste 

mate van dienstverlening tot de centrumplannen en alles wat daar tussen ligt” 

1. Kunt u aangeven wat hier buiten ligt? 

 

Vervolg citaat memo: “ Op deze wijze vormen panelleden een goed klankbord en 

wordt hun input meegenomen in beleid en processen van de gemeente 

Hillegom”. Kunt u van de volgende onderwerpen aangeven: 

2a. welke informatie u heeft verkregen via het burgerpanel 

2b. wat hier mee is gedaan 

2c. wanneer de deelnemers op de hoogte zijn gebracht van de uitkomsten en 

toepassing van de verkregen info: 

- centrumplannen 

- verkeersveiligheid in Hillegom 

- handhaving in het algemeen en (jeugd)overlast in het bijzonder 

- veiligheid rond het station 

- overheveling van WMO taken naar de gemeente 

- samenwerking in HLT 

- economische agenda 

- mogelijke varianten voor een nieuwe verbinding over de Ringvaart 

- afvalscheiding 
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In 2015 zijn nieuwe deelnemers gezocht voor het burgerpanel. In de memo van 15 

december 2015 wordt melding gemaakt van het feit dat de helft van de deelnemers 

nieuw zijn en 96% heeft aangegeven graag per mail een terugkoppeling te ontvangen. 

Op dit punt hebben we de volgende vragen: 

3a. In een brief van 29 april 2015 waarin inwoners worden opgeroepen om deel te 

 nemen aan het burgerpanel wordt melding gemaakt van het organiseren van een 

 jaarlijkse bijeenkomst met panelleden en gemeente waarbij de resultaten met 

 elkaar besproken worden. Wij ontvangen graag een overzicht van alle 

 bijeenkomsten tussen 2010 en heden.  

3b. Op de gemeentesite wordt uitleg gegeven over de werking van het panel. Hier 

 staat o.a. dat deelnemers zo’n 5 a 10 keer per jaar gevraagd worden mee te doen 

 aan een digitaal onderzoek. Graag ontvangen wij: 

- een overzicht van de onderwerpen van de laatste drie jaar 

 - de datums waarop over de uitslag is gecommuniceerd met zowel panelleden als 

 gemeenteraad. 

 

4. Kunt u ons inzicht geven in de onderwerpen die binnenkort worden voorgelegd 

aan onze inwoners via het panel en aangeven wie in praktijk het initiatief neemt 

om een onderwerp te onderzoeken? 

 

5. Welke kwaliteitseisen worden er gesteld aan de vragen die aan het panel worden 

voorgelegd (bv. in hoeverre de vragen begrijpelijk zijn) en hoe wordt de in deze 

eisen beschreven kwaliteit geborgd? 

 

6. Na de start van het burgerpanel in 2010 zijn social media een steeds belangrijker 

onderdeel geworden van onze samenleving. In hoeverre speelt bijvoorbeeld 

Facebook op dit moment een rol in de weergave van meningen van onze 

inwoners, zijn hier voorbeelden van bij bepaalde projecten en hoe krijgt de 

gemeenteraad inzicht in deze vorm van burgerparticipatie? 

 

7. Aan het begin hebben wij aangegeven wat wij met deze vragen beogen. Heeft u 

nog aanvullingen op het bovenstaande waardoor wij nog meer inzicht krijgen? 

 


