
Vragen m.b.t. SB Resultaten Quick Scan Provinciale Democratie

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

GroenLinks 1 Vraag:
In de tekst wordt een aantal maal verwezen naar de open 
antwoorden, maar die kon ik niet vinden in de stukken. 
Kunnen we die alsnog krijgen?

Aan de respondenten is de toezegging gedaan dat hun input geanonimiseerd 
wordt verwerkt. Daarom worden de open antwoorden niet meegestuurd met de 
stukken. De opgehaalde input is gebruikt om de belangrijkste rode 
draden/conclusies uit te halen. 

SGP 2 Opwaarderingsverzoek
Wij willen dit stuk opwaarderen ter bespreking, met de 
volgende vragen als leidraad:
1. Waar is de verbinding met inwoners?
2. Hoe wordt inzet op dit dossier gemonitord?
3. Hoe is de cultuur in de organisatie als het gaat om 
verbinding met inwoners en klachtenafhandeling?
4. Hoe gaan we dit onderzoek verbinden met de inspiratie 
van Ferenc van Damme bij de introductiedag in augustus?

1. Deze vragenlijst is ingevuld door een viertal doelgroepen: Provinciale 
Staten, Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie en inwoners. 
Inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld waardoor de resultaten van 
de scan een beeld geven van hoe inwoners aankijken tegen de 
provinciale democratie. De vragenlijst gaat onder andere in op het 
samenspel tussen inwoners en provincie, de mate van betrokkenheid 
en invloed van inwoners bij het provinciaal beleid en de ruimte die de 
provincie biedt voor initiatieven uit de samenleving. Alle inwoners die 
mee hebben gedaan aan de Quick Scan ontvangen een 
terugkoppeling van de resultaten. 

2. De pilot QSPD is onderdeel van het programma Democratie in Actie 
DiA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Momenteel wordt de pilot QSPD ambtelijk geëvalueerd. Het is nog 
onduidelijk hoe de scan een vervolg krijgt en of de resultaten worden 
gemonitord. Ook is het nog onduidelijk of het nieuwe kabinet een 
vervolg geeft aan het programma DiA, waar de pilot onderdeel van is 
(programma liep af in kabinet Rutte III). De resultaten van de scan 
worden in ieder geval wel meegenomen in de participatievisie en 
leidraad (commissie BEM vergadering van 9 maart 2022) en in de 
actualisatie van het werkprogramma Participatie voor en door de 
provincie Utrecht. 

3. In de vragenlijst van de QSPD waren er geen specifieke vragen 
opgenomen over het onderwerp klachtenafhandeling. Het onderzoek 
gaat wel in op het onderwerp communicatie en het samenspel met 
inwoners. Als onderdeel hiervan is gekeken naar vragen zoals: ‘vinden 
inwoners dat de provincie goed luister naar hun menig?’ en ‘betrekt de 
provincie inwoners voldoende bij haar plannen en activiteiten?’. In het 
onderzoek worden hier aanbevelingen over gedaan. 

4. Zowel de inspiratie opgedaan tijdens de PS, GS en CMT dag op 1 
september als de opgehaalde resultaten van deze QSPD worden 
meegenomen als input en inspiratie in de participatievisie en het 
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werkprogramma Participatie voor en door de provincie Utrecht. 
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