Naam project:

4-BL-NPG Wijkbudget
Code project:

Deze waarde wordt ingevuld door
het programmabureau

Versie van het formulier:
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Check: Foto meegestuurd?

1. Contactinformatie
Contactpersoon bij de gemeente:
Naam
Emailadres
Telefoonnummer

Minetta Koornstra

Eventueel bij de aanvraag betrokken primaire partner:

Naam organisatie:
Rol organisatie:
Naam contactpersoon
Emailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

golvend Lewenborg en
Scheepsraad in Lewenborg en
Bewonersorganisatie Beijum en en
Wijkplatform Beijum
Bewonersorganisaties in Beijum
enlewenborg

Welke partners zijn eventueel secundair betrokken bij de aanvraag
Namen organisaties

Rol/verantwoordelijk-heid van
organisatie

Oude Bieb Lewenborg

meedenken en meebeoordelen

WIJ Lewenborg en WIJ Beijum (wijkondersteuner/opbouwwerker/)

meedenken, meebeoordelen en
ondersteunen

2. Inhoud en randvoorwaarden
2a) Projectbeschrijving
Geef een korte omschrijving van het project, inclusief de doelstelling

Prettig wonen, meedoen en zingeving dragen bij aan de (positieve) gezondheid, geluk en welbevinden van de inwoners. Hier gaan we de komende
jaren dan ook extra op inzetten. Want we willen dat Beijum en Lewenborg wijken zijn waar mensen prettig samenleven, betrokken zijn bij elkaar en
bij hun wijk, iedereen mee kan doen en waar formele en informele ondersteuning met elkaar verbonden zijn.
Met het wijkbudget gaan we de inwoners van de beide wijken uitnodigen om nog meer betrokken te zijn bij hun wijk en zeggenschap met elkaar te
delen, met name over de financiering van bewonersinitiatieven die gericht zijn op het versterken van de sociale basis.
Op basis van de evaluatie van de experimenten democratische vernieuwing binnen de gemeente Groningen gaan we onderzoeken wat werkzame
bestanddelen zijn binnen de democratische vernieuwing die we mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van het wijkbudget. De definitieve
evaluatie van deze experimenten laat nog even op zich wachten door de coronacrisis. Uit een eerste conceptversie mbt Golvend Lewenborg blijkt
dat bewoners het wijkbudget zien als belangrijk middel om hun betrokkenheid bij en zeggenschap over de wijk te vergroten en dat de invoering
ervan aansluit bij hun wensen.
We gaan in gesprek met kennisinstellingen en bedrijven om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om van deze aanpak (in combinatie met de
andere projecten Kansrijke Start, Coaching en Buddy Academie en Wijkondersteuner) een brede Innovatie of Academische Werkplaats "Innovatie
sociale interventies" te maken. De kern van deze aanpak is maatwerk en het optimaal gebruik maken van burgerkracht en informele steun.

Welke concrete resultaten worden nagestreefd?
1. Meer initiatieven van bewoners worden gedeeld en uitgevoerd.
2. Meer inwoners zijn betrokken bij hun wijk en inwoners.
3. Meer zeggenschap van bewoners over de besteding van budget in de wijk; van inspraak naar samenspraak. Het project is een vervolg op de
experimenten Democratische Vernieuwing waarin is onderzocht hoe een succesvol samenspel tussen bewoners, college, raad en ambtenaren kan
woren vormgegeven en een impuls wordt gegeven aan een beweging van democratische vernieuwing.
4. Project is onderdeel van het versterken van de sociale basis en daarmee vergroten van de Leefbaarheid.
Welke concrete activiteiten worden uitgevoerd?
Er wordt periodiek een wijkstemdag georganiseerd. Hiermee krijgt de wijk regie en verantwoordelijkheid. In de opstartfase zal de regie bij Gemente
Groningen liggen. Gemeente Groningen wil gezamenlijk met de betrokken bewonersorganisaties en WIJ Beijum en Lewenborg criteria voor het
wijkbudget uitwerken en de regie over de besteding vervolgens bij de bewonersorganisaties leggen. De wijkondersteuner/opbouwwerker van WIJ
ondersteunt de bewonersorganisaties hierbij.
Periodiek worden bewoners, bewonersgroepen of ondernemers in de wijk opgeroepen - via (sociale) media en mond tot mond reclame - om met
initiatieven en ideeen te komen om de wijk nog socialer, mooier en bruisender te maken.
Wat draagt dit project extra bij bovenop het reguliere beleid? (wat is de 'plus'?)
Op dit moment is slechts een beperkt budget voor drie jaar vanuit gebiedsgeld beschikbaar. Door nu voor 10 jaar voor beide wijken een wijkbudget
beschikbaar te hebben, realiseren we extra mogelijkheden en creeren we een impuls voor een een succesvol samenspel tussen bewoners, college,
raad en ambtenaren. Dit voedt een beweging van democratische vernieuwing. Bewoners weten waar ze met hun ideeen en initiatieven terecht
kunnen en worden structureel aangespoord om zeggenschap te hebben in een samenspel over het versterken van de sociale basis. Zo zien
bewoners hoe er dichtbij in hun buurt in een samenspel met diverse partners geinvesteerd wordt Daarmee wordt dit de gewoonste zaak van de
wereld en geborgd in een traditie.

Planning: Geef aan in welk kwartaal (en jaar) de volgende fases starten:
1. Voorbereidende fase
2. Begin van de realisatiefase
3. Midden van de realisatiefase
4. Einde van de realisatiefase
5. Project afgerond
6. Project afgerond en geëvalueerd

Q1 2019
Q1 2019
Q4 2030
Q1 2031
Q1 2031

Wijken Beijum en Lewenborg van de gemeente Groningen

2b) Integraliteit:
Om inzicht te krijgen in de mate waarop dit project bijdraagt aan de 4 ambities uit het programmakader, wordt gevraagd om 100 punten te
verdelen over de 4 ambities.
Economie
Werken en Leren
Leefbaarheid
Natuur en Klimaat
Check: Hoeveel punten nog te verdelen
Licht per ambitie toe hoe waarom het project wel/niet bijdraagt aan een bepaalde ambitie:
Vanuit de ervaring die we vorig jaar met wijkbudgetten hebben opgedaan kunnen we initiatieven verwachten
waarbij kleine zelfstandige bedrijven (drukwerk, hoveniers, communicatie etc.) uit de wijk worden ingezet.

Vanuit onze ervaring en vanuit onze visie verwachten we dat met het versterken van de sociale basis dit een
positief effect heeft op jongeren voor het volgen van onderwijs en op volwassenen om (weer) deel te nemen
aan het arbeidsproces. Het wijkbudget maakt onderdeel uit van deze aanpak.

Economie
Toegekende punten: 5

Werken en Leren
Toegekende punten: 20

Uit onze ervaring met wijkbudgetten blijkt dat veel initiatieven van bewoners zich richten op het versterken
van de sociale basis en het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Het versterken van de sociale basis zorgt
ervoor dat alle inwoners op een laagdrempelige manier kunnen meedoen, hun talenten verder kunnen
ontwikkelen en/of een sociaal vangnet hebben. Dit draagt bij aan ervaren gezondheid en leefbaarheid en
Leefbaarheid
tevredenheid met het leven. Daarnaast draagt het wijkbudget bij aan overheidsparticipatie in
Toegekende punten: 60
bewonersinitiatieven en krijgen bewoners meer zeggenschap over hun eigen buurt en wijk binnen de sociale
kaders zoals die door de gemeenteraad zijn mee gegeven.

Uit onze ervaring met wijkbudgetten blijkt dat ook een ruim aantal initiatieven van bewoners zich richten op
het samen verbeteren van het groen in hun wijk (bijvoorbeeld vlindertuin en Le Roy gebied in Lewenborg,
Groene Long en wormenhotels Beijum). Dit vergroot de biodiversiteit en gaat verstening tegen (= beperking
hittestress, wateroverlast).

Natuur en Klimaat
Toegekende punten: 15

5
20
60
15

2c) Participatie
Op welke manier zijn inwoners/stakeholders betrokken bij de voorbereiding van deze aanvraag?
Inwoners zijn indirect betrokken geweest bij de aanvraag van het NPG budget. Het gebiedsteam heeft afgelopen jaar gemerkt dat het aantal
bewonersinitiatieven toeneemt en dat door deze initiatieven er veel in beweging wordt gezet binnen de beide wijken. Ook is vanuit Golvend
lewenborg al ervaring opgedaan. Zij waren een van de vijf experimenten met Democratische Vernieuwing. Een wijkbudget is een van de wensen
van bewoners binnen Golvend Lewenborg. Daarnaast blijkt uit de concept evaluatie van Golvend Lewenborg in het kader van experimenten met
democratische vernieuwing dat de actieve bewoners graag een meer diverse groep bewoners bij hun inititatieven willen betrekken. "Om een meer
diverse groep qua opleiding, etniciteit, geslacht en leeftijd te bereiken kan actief mobiliseren en ondersteunen van bewoners een bijdrage leveren
aan het vergroten van de diversiteit". Hier ligt een koppelkans met de wijkondersteuner en "de fanclub" die initiatiefnemers ondersteunt.

Welke rol hebben inwoners/stakeholders bij de uitvoering van dit project?
Inwoners dragen de initiatieven aan en gaan samen met gemeente en maatschappelijke organisaties met de initiatiefnemers in gesprek om de
initiatieven te versterken, te verbinden, te verankeren. Daarnaast betrekken we alle wijkbewoners, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een
wijkstemdag waarin alle wijkbewoners (een deel van) het budget kunnen toekenen aan (meerdere) initiatieven. Daarmee hebben de inwoners
zeggenschap over de besteding van de middelen. En krijgen de initiatieven van bewoners waarover gestemd wordt ook meer bekendheid in de wijk
en wordt het initiatief door meerdere bewoners "gedragen".

2d) Toekomstbestendigheid
Hoe draagt dit project bij aan het toekomstperspectief voor Groningers? (benoem de effecten op de lange termijn)
We verwachten dat inwoners van beide wijken meer samen redzaam worden. Met het wijkbudget zorgen we dat meer mensen betrokken raken en
deelnemen aan activiteiten en initiatieven. Daarnaast draagt het wijkbudget er toe bij dat het ontwikkelen van initiatieven in de eigen buurt en wijk
door bewoners zelf, de normaalste zaak van de wereld wordt. Daarnaast draagt het wijkbudget bij aan het proces van democratische vernieuwing.
Dit leidt tot meer zeggenschap van bewoners over hun eigen wijk en buurt en een nieuw samenspel tussen bewoners, overheid en
maatschappelijke organisaties. De wijkondersteuner/opbouwerker van WIJ vervult een belangrijk rol bij het ondersteunen van bewoners
bij het uitwerken van ideeen en initiatiefnemers. Hierdoor kunnen nog meer wijkbewoners actief worden in de eigen wijk. Bijvoorbeeld
ook bewoners die een heel goed idee hebben, maar een steuntje in de rug nodig hebben om dit verder uit te werken, op papier te
zetten, of uit te dragen in de wijk.

Wat is ervoor nodig om deze lange termijn effecten te borgen? Bijv. onderhoud, vervangingskosten, etc.
Van belang is dat het wijkbudget langjarig is en daarmee een structureel karakter heeft. Hierdoor onstaat er een nieuwe manier van overleg
met elkaar als buurtbewoners, overheid en maatschappelijke organisaties met een andere attitude, in een nieuw samenspel en een
andere omgangscultuur. Dit kun je niet meer terugdraaien als het eenmaal is ingebed; als buurtbewoners eenmaal aan tafel zitten en
meebesluiten over financiele aangelegenheden binnen hun eigen wijk, laten ze zich niet zomaar meer aan de kant zetten. Ook als er
geen apart wijkbudget meer zou zijn kunnen zij wel meepraten en zeggenschap hebben over belangrijke bestedingen in de wijk.

2e) Proportionaliteit
Waarom is dit project de meest efficiënte, effectieve en doelmatige manier om de beoogde resultaten te behalen?
Bewoners weten zelf het beste wat nodig is en kansen zijn in hun leefomgeving: buurt of wijk. Zij leven in de wijk en kennen hem als geen ander.
Met de jaarlijkse bijdrage van 25.000 euro voor een periode van tien jaar stellen we inwoners in staat om zelf met initiatieven te komen. We maken
op deze manier optimaal gebruik van de kracht en energie van de wijk en "the wisdom of the crowd". Ook creeren we draagvlak voor en
bekendheid aan initiatieven en initiatiefnemers door (middels de wijkstemdag) bewoners uit te nodigen om te stemmen en de financiele middelen
over de verschillende initiatieven te verdelen. Daarnaast ondersteunen we initiatiefnemers met een "fanclub" om de initiatieven zo succesvol en
kansrijk te maken; met hen mee te denken en eventueel te verbinden met dat wat er al is. Om zodoende ook de financiele middelen zo effectief en
efficient mogelijk te besteden.
We willen daarbij ook gebruik maken van de ervaringen van andere gemeenten met wijkbudgetten (waaronder de gemeente Rotterdam) om van te
leren.

2f) Samenhang
Welke koppelkansen zijn te behalen?
Het wijkbudget maakt onderdeel uit van de integrale aanpak wijkvernieuwing en levert een bijdrage aan het versterken van de sociale basis. Het
kent een sterke samenhang met de andere projecten uit ons lokaal plan zoals de wijkondersteuner. De wijkondersteuner kan bewoners
ondersteunen bij het formuleren en verder "uitbroeden" van hun plan. Ook maakt de wijkondersteuner onderdeel uit van "'de fanclub" en kan
hij/zij de verbinding leggen met andere initiatiefnemers of mensen die al ervaring hebben met........
We willen de ervaringen en resultaten van het wijkbudget delen met andere wijken / gemeenten (Rotterdam, Enschede) die ook werken
met een wijkbudget. We hebben daarover al contact met de Gemeente Enschede.

Welke concrete stappen worden ondernomen om maximale samenhang te realiseren?
We hebben overleg met de bewonersorganisaties, actieve buurtbewoners, maatschappelijke organisaties en de wijkondersteuner.
We organiseren met andere wijken en gemeenten werksessies om ervaringen met het wijkbudget te delen.

2g) Risico's
Wat zijn de belangrijkste risico's bij de uitvoering van het project?
1. Dat wijkbudget ontoereikend is voor de financiele bijdragen aan initiatieven.
2. Dat bewoners onrechtvaardige toekenning ervaren omdat zij plannen hebben die niet passen binnen de kaders van de versterking van de sociale
basis
3. Dat het zich beperkt tot een klein select groepje actieve buurtbewoners en geen optimale afspiegeling van de wijk is
Met welke maatregelen zullen deze risico's beheerst worden?
1. we zullen op zoek gaan naar andere middelen, indien dit niet mogelijk blijkt dan is aanscherping criteria aan de orde.
2. gezamenlijk met bewonersorganisaties (wijkplatform Beijum, Golvend Lewenborg en Scheepsraad) heldere eenvoudige kaders en criteria voor
toekenning uitwerken.
3. we willen de hele wijk bij het wijkbudget betrekken door alle wijkbewoners in een soort wijkstemdag uit te nodigen om het budget tot te kennen
aan die projecten die zij van belang achten. Daarnaast zal een van de criteria zijn dat het initiatief open staat voor alle buurtbewoners en
inclusiviteit bevordert.

3. Communicatie
Projectomschrijving voor communicatiedoeleinden (primair: de tekst op de website)
We gaan de komende jaren samen met inwoners, bewonersverenigingen, bedrijven aan de slag om de sociale basis van de wijken Beijum en
Lewenborg te versterken. We hebben hiervoor extra geld aangevraagd uit het Nationaal Programma Groningen voor een bescheiden wijkbudget.
Met dit wijkbudget kunnen we de komende tien jaar meer bewonersinitiatieven ondersteunen.

Hoe wordt door de aanvrager en/of betrokken partners gecommuniceerd over het project?
In wijkkranten en nieuwsbrieven, sociale media en periodieke bijeenkomsten over de wijkvernieuwing. Daarnaast zullen we samen met
wijkbewoners "ludieke acties" bedenken om hier meer bekendheid en "swung" aan te geven. Zoveel mogelijk de straten en buurten in en "er op af"

4. Financieel:
Wat is de gevraagde bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen
8a) Bedrag excl. BTW

€ 175.000

8b) BTW bedrag, welke compensabel is via het BCF

nvt

8c) BTW bedrag, welke niet-compensabel is via het BCF

nvt

Totale financiële omvang van dit project:

€

250.000,00

Check: Begroting op tabblad 'begroting' toegevoegd:
Wat dragen onderstaande partners bij (bijv. financiële middelen, uren, projectondersteuning, etc.)
Bijdrage aan het project

Naam organisatie
€ 75.000

reguliere inzet
reguliere inzet

Gemeente Groningen

5. Monitoring & evaluatie:
Aan de hand van welke concrete indicatoren kan na afronding van het project getoetst worden of de resultaten zijn behaald?
Indicator:
Streefwaarde (indien mogelijk):
95% van de bewoners of meer dat zegt hij /zij voldoende contact heeft met anderen
77 % bewoners of meer dat zegt hij/zij tevreden is over de manier waarop hij/zij meedoet in de Groningse
samenleving
62% van de bewoners of meer heeft minimaal één keer per week contact met de buren
De bewoners geven de sociale cohesie het cijfer 6,3 of meer
69 % van de bewoners of meer zegt dat de omgang tussen buurtgenoten goed is
26% van de buurtbewoners of meer zet zich actief in voor de buurt
22% is mantelzorger voor een naaste
27% van de bewoners of meer doet vrijwilligerswerk
De indicatoren met betrekking tot zeggenschap en eigenaarschap van bewoners gaan we de komende tijd
verder uitwerken om meer zicht te krijgen op het effect van het wijkbudget. We willen dit zowel kwantitatief
meten als ook het gesprek daarover voeren met wijkbewoners zodat we een onderbouwd verhaal krijgen van
de effecten van het wijkbudget
Zijn de benodigde gegevens voor monitoring & evaluatie beschikbaar? Zo niet, hoe wordt een gedegen monitoring & evaluatie geborgd?
De gegevens met betrekking tot de hier boven genoemde indicatoren met betrekking tot het versterken van de sociale basis en de leefbaarheid zijn
weergegeven in de wijkkompassen van beide wijken. Een aantal van deze indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd (de registratiegegevens); een
aantal indicatoren tweejaarlijks (gegevens via enquetes).
De indicatoren met betrekking tot zeggenschap en eigenaarschap gaan we de komende tijd verder uitwerken.
Daarbij borduren we voort op de evaluatie van de experimenten met democratische vernieuwing in het gebiedsgerichte werken. Dit
onderzoek bevat onder andere de volgende vragen:
* Zijn er meer bewoners actief?
* Zijn er andere bewoners actief?
* Wat werkt? Is er een andere dynamiek?
* Als de gemeente niet zelf (alleen) de plannen maakt, wat levert dat dan op wat betreft : bereik beleidsdoelen, betrokkenheid, legitimiteit,
efficientie, tevredenheid van betrokkenen?
* Wat is er georganiseerd en in welke vorm?
* Levert betrokkenheid van bewoners andere besluiten op?
De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2020 verwacht.
Verder zal een continue proces van lerende evaluatie in samenwerking met de stakeholders en externe partners worden opgezet. De Aletta Jacobs
School of Public Health kan daarbij ondersteunen.
Zijn er herijkingsmomenten? Wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor de uitvoering van het project en de meetbare resultaten?
Mogelijk leidt het proces van de lerende evaluatie en de uitkomsten van het onderzoek naar de experimenten democratische vernieuwingen
(najaar 2020) tot een aanvulling of bijstelling van de indicatoren.
Hoe wordt gerapporteerd over (tussentijdse) uitkomsten?
Conform afspraak halfjaarlijks

6. Ten Slotte:
Heb je nog zaken die van belang zijn voor dit project die je in dit format niet kwijt kon?
Project wijkbudget maakt onderdeel uit van de integrale aanpak voor de wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg

Projectnaam:
Totale kosten:
Totale cofinanciering:
Totale NPG aanvraag:

Wijkbudget
€ 250.000,00
€
75.000,00
€ 175.000,00
2020

Jaar
Kosten

2021
Cofinan.

Jaarlijkse € 25.000,00
€ 25.000,00
uitgaven
Nodig uit
€ 0,00
NPG
Cum.
Nodig
€ 0,00
NPG
Cum.
€ 25.000,00
Cofinan
Cum.
€ 25.000,00
Totale
uitgaven

Kosten

Cofinan.

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Kosten

Kosten

€ 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

Jaarlijkse € 25.000,00
€ 0,00
uitgaven
Nodig uit
€ 25.000,00
NPG
Cum.
Nodig
€ 100.000,00
NPG
Cum.
€ 75.000,00
Cofinan
Cum.
€ 175.000,00
Totale
uitgaven

€ 0,00

2024
Kosten
Cofinan.
€ 25.000,00

€ 0,00

2025
Kosten
Cofinan.
€ 25.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 50.000,00

€ 75.000,00

€ 50.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 50.000,00

€ 75.000,00

€ 100.000,00

€ 125.000,00

€ 150.000,00

2027
Cofinan.

Cofinan.

2023
Kosten
Cofinan.

€ 0,00

2026

Jaar

2022

2028

Kosten

Cofinan.

Kosten

Cofinan.

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 0,00

2029
Kosten
Cofinan.
€ 25.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 125.000,00

€ 150.000,00

€ 175.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 200.000,00

€ 225.000,00

€ 250.000,00

