
 
 

 

 

Aan: 
De leden van de Gemeenteraden en 
Raadscommissies, en de Colleges van B&W 
van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest 
en Leidschendam-Voorburg 
  
Datum: 
7 augustus 2020 
 
Betreft: 
Start onderzoek naar functioneren van 
lokale democratie tijdens lockdown i.v.m. 
COVID-19 
 
 

 
Geachte raadsleden, commissieleden en collegeleden,  
 
De Rekenkamercommissie start een beperkt onderzoek naar het functioneren van de 

lokale democratie tijdens de periode van maatregelen naar aanleiding van COVID-19. 

Begin november 2020 ontvangt u de resultaten.  

 

Inventariserend onderzoek 

Het is een inventariserend onderzoek over de periode van 13 maart 2020 tot het ingaan 

van het zomerreces, 3 juli 2020. Per gemeente wordt een rapportage opgesteld met daarin 

een globaal overzicht van de ervaren uitdagingen, maatregelen en hun effecten en 

mogelijke aanleidingen voor eventueel vervolgonderzoek.  

 

Onderzoeksvraag 

Het onderzoek heeft de volgende onderzoeksvraag:  

Wat zijn op hoofdlijnen de gevolgen van het beleid naar aanleiding van COVID-19 voor het 

functioneren van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie in de 

gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en LeidschendamVoorburg en welke 

uitdagingen hebben deze gremia ervaren?  

 

De financiële aspecten zijn geen expliciet onderwerp van onderzoek. 

 

Aanpak 

Het inventariserend onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Necker van 

Naem uit Tilburg. Raadsleden, commissieleden en collegeleden ontvangen een digitale 

vragenlijst.  

https://www.necker.nl/
https://www.necker.nl/


 
 

 
 

De beantwoording biedt een breed inzicht in de gevolgen van het beleid naar aanleiding 

van COVID-19 op het functioneren van de lokale democratie, binnen de beschikbare 

middelen en tijd. 

 

Vervolgens wordt in elke gemeente een verdiepend gesprek gevoerd met de 

burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. In dit gezamenlijke gesprek wordt onder 

andere aandacht besteed aan de samenwerking tussen de gremia.  

 

Het gezamenlijke gesprek biedt tevens de mogelijkheid om met elkaar uitdagingen en 

aanknopingspunten voor verbetering te vinden. 

 

Van elk gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. Dit wordt ter accordering voorgelegd 

aan de gesprekspartners. Deze verslagen zijn niet openbaar; de resultaten eruit worden 

anoniem verwerkt in de rapportage. 

 

Onderzoeksplan 2018-2020 

Dit onderzoek sluit aan bij de hoofdlijnen van ons Onderzoeksplan 2018-2020, namelijk het 

onderdeel versterking van de rol van de gemeenteraad.  

 

Wij verwachten met onze onderzoeken u een beter inzicht te verschaffen in de 

ontwikkelingen van de laatste maanden. Dit kan de effectiviteit en efficiency van het 

gemeentelijk beleid vergroten. 

  

Meer informatie 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de 

Rekenkamercommissie, Gerard Lappee (06-13153487, info@rekenkamerwvolv.nl). 

  

 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

 

 

 

 

 

Dolf Kamermans, voorzitter 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/10/201810-Onderzoeksplan-2018-2020-Rekenkamercie-WVOLV.pdf
mailto:info@rekenkamerwvolv.nl

