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Als vervolg op de derde voortgangsrapportage over Stichting WIJ Groningen 
2018 (kenmerk 6545855), d.d. 25 oktober 2017 informeren wij u in deze brief 
specifiek over de afspraken die wij gemaakt hebben met de stichting over 
burgerparticipatie. Stichting WIJ Groningen (hierna WIJ Groningen) is een 
feit, per 1 januari 2018 treedt het personeel in dienst van de stichting en 
hiermee komt WIJ Groningen op afstand van de gemeente. Voorafgaand 
hieraan leggen wij op 19 december formeel de afspraken voor 2018 vast in 
een uitvoeringsovereenkomst met WIJ Groningen. Met deze afspraken banen 
wij het pad om tot een nadere invulling te komen van de onderwerpen 
zeggenschap en burgerparticipatie binnen WIJ Groningen. In deze brief geven 
wij de beleidsmatige richting aan en in het voorjaar van 2018 komen wij met 
een verdere invulling van de zeggenschap en participatie van burgers binnen 
WIJ Groningen. 

In de 'Nota Governance, organisatie en rechtsvorm WIJ Groningen 2018' (24 
november 2016) formuleerden wij de coöperatieve opdracht aan WIJ 
Groningen, gericht op participatie, invloed en zeggenschap van de burgers 
van de stad Groningen, als volgt: 

geef samen met de gebiedsteams, inwoners, andere maatschappelijke 
partijen en de gemeente, vorm aan een stelsel van goede preventieve, 
collectieve voorzieningen in de stad; 
ontwikkel samen met de wijkbewoners formele en informele vormen, 
waarin de participatie, invloed en zeggenschap van wijkbewoners in 
de wijk en binnen WIJ Groningen centraal staat. 
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Aan deze coöperatieve opdracht hebben wij een aantal afspraken over 
resultaten gekoppeld. Om maatschappelijk draagvlak te creëren hebben wij 
bij het ontwikkelen van deze afspraken advies en input gevraagd aan 
Stadadviseert. Dit leidde tot nieuwe inzichten over onze aanpak en de te 
behalen resultaten. In september hebben wij samen met Stadadviseert een 
effectensessie uitgevoerd. De uitkomst van deze sessie is verwerkt in de 
opdracht aan WIJ Groningen. Met Stadadviseert is afgesproken om ook in de 
komende jaren structureel overleg te voeren over vraagstukken die spelen 
rond WIJ Groningen. 

Eén van de resultaten die wij willen behalen hebben betrekking op eigen 
kracht en zelfregie. Inwoners moeten in staat gesteld worden maximaal regie 
te blijven voeren over hun eigen leven. Dit is een voorwaarde voor 
zeggenschap en burgerparticipatie. 

Daarnaast hebben wij de afspraak gemaakt met WIJ Groningen om een 
instrument te ontwikkelen waarmee inwoners hun ervaringen kunnen delen 
over het contact met WIJ Groningen. Op basis van deze vorm van 
burgerparticipatie kan WIJ Groningen haar dienstverlening verbeteren. 

Los van deze resultaatsafspraken wordt vanaf 2018 via waarderend onderzoek 
van het Stadspanel gemeten hoe de inwoners WIJ Groningen beoordelen op 
het vlak van bereikbaarheid, bekendheid, vindbaarheid, zeggenschap en het 
open staan voor burgerinitiatieven. De uitkomsten van dit waarderend 
onderzoek bepalen mede het toekomstige WIJ beleid en de hieraan 
gekoppelde uitvoering. 

WIJ Groningen gaat een stedelijke WIJ-raad instellen die de belangen 
behartigt van inwoners, die een beroep doen op ondersteuning van WIJ 
Groningen, met specifieke aandacht voor de jeugdigen. Er zijn meerdere 
bijeenkomsten geweest met Stadadviseert over de inrichting van en het 
profiel voor leden van de WIJ-raad. Ook zijn gezamenlijk wervingsteksten 
voor de leden opgesteld. Op basis van deze bijeenkomsten is het volgende 
profiel vastgesteld. De WIJ-raad bestaat uit minimaal elf en maximaal dertien 
leden, waarvan het merendeel woont in de stad Groningen. De leden van de 
WIJ- raad worden benoemd door Stichting WIJ op voordracht van de WIJ-
raad. De selectie van kandidaten gebeurt door de WIJ-raad. De inwoners van 
Groningen kunnen hiermee formeel invloed uit oefenen op het beleid van WIJ 
Groningen. 

Aanvullend op de WIJ- raad heeft WIJ Groningen de intentie om per WIJ-
team inspraak van inwoners te regelen. Momenteel krijgt dit in 
verschillende WIJ-teams al vorm. Ook wil de stichting de komende tijd 
inwoners betrekken bij de toekomstvisie van WIJ Groningen. 
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Samen met Stadadviseert en WIJ Groningen ontwikkelen we op dit moment 
een digitale 'toolbox burgerparticipatie" die medewerkers van de WIJ teams 
en de gemeente ondersteunt bij het organiseren en versterken van participatie 
en zeggenschap van inwoners. Deze toolbox bevat een lijst van ambassadeurs 
(meedenkers) en een overzicht van mogelijke werkvormen en methoden. 
Hiermee krijgen de medewerkers van WIJ Groningen de beschikking over 
concrete handvatten waarmee ze de burgerparticipatie en zeggenschap 
kunnen vergroten. 

Burgerparticipatie bij Stichting WIJ Groningen kan niet los worden gezien 
van het gebiedsgericht werken. Binnen de gebiedsgerichte aanpak zijn drie 
actoren actief; de wijkwethouders, de gebiedsteams en de WIJ-teams. Via de 
gebiedsteams worden ideeën en initiatieven vanuit de wijk samengebracht 
met de opgaven van de gemeente. De gebiedsteams stellen samen met 
wijkbewoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers de 
wijkagenda op. In de wijkagenda wordt bepaald aan welke vraagstukken en 
kansen gewerkt gaat worden. In het gebiedsprogramma wordt vastgelegd hoe 
dat gebeurt en hoeveel budget er beschikbaar is. De WIJ teams zijn door hun 
positie in de gebiedsgerichte aanpak een belangrijke speler in de ontwikkeling 
van burgerbetrokkenheid in de stad Groningen. 

Resumerend is de effectuering van burgerparticipatie in de stad Groningen in 
volle gang. De nieuwe organisatie WIJ Groningen heeft de opdracht, de 
middelen en de kans om burgerparticipatie en zeggenschap van inwoners te 
realiseren en onderdeel te maken van het leven in de wijken. Als 
opdrachtgever sturen wij deze ontwikkeling vanuit onze ervaring met 
burgerparticipatie en faciliteren wij samen met WIJ Groningen en andere 
partijen dat burgerparticipatie en zeggenschap concreet gestalte krijgen. In het 
voorjaar van 2018 informeren wij uw Raad nader over de verdere invulling. 

Raadsleden die geïnteresseerd zijn in de tekst van de opdracht aan WIJ 
Groningen kunnen deze opvragen bij Annique Spaan, via 
annique.spaanfaim oningen.nl 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


