
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Met de bijgevoegde notitie “De oogst en de lessen van een collegeperiode 

Gebiedsgericht Werken” informeren we u over wat de afgelopen jaren is 

bereikt op dit terrein. Deze notitie is tevens ons antwoord op de motie van uw 

Raad "Gebiedsgericht werken werkt voor iedereen" uit 2017. 

 

In bijgaande magazine “Groots in Groningen: de kracht van klein” geven we 

een uitgebreide impressie vanuit de ervaringen in de wijken. Het is een 

inkijkje in het samenspel tussen bewoners, ambtenaren, organisaties, 

bedrijven en wijkwethouders. 

 

In de notitie delen we met uw Raad de lessen van onze bestuurlijke en 

organisatorische ervaringen in onze gezamenlijke zoektocht naar wat werkt. 

En geven we aan hoe we op dit moment met de doorontwikkeling van het 

gebiedsgericht werken bezig zijn. We doen dat aan de hand van de thema's: 

bestuur en politiek, sturing, interne organisatie, omgaan met initiatief, 

participatie en democratische vernieuwing, communicatie en monitoring. 

 

We constateren dat de vruchtbare samenwerking met bewoners, ondernemers 

en instellingen tot mooie initiatieven en relevante inzet voor de wijken heeft 

geleid. In de gebiedsprogramma’s hebben we daarvoor een financiële ruimte 

van zo’n vijf miljoen euro per jaar gecreëerd. Daarmee spelen we flexibel in 

op initiatieven, wensen en ideeën uit de wijken en regelen we (co)financiering 

voor programma’s en projecten die de wijken ten goede komen. 

 

Een van de lessen die we afgelopen periode hebben geleerd is dat het kunnen 

schakelen tussen schaalniveaus (stedelijk, stadsdeel, gebied, wijk, buurt, 

straat) een stevige opgave is voor de gemeentelijke organisatie. De 
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gezamenlijke vertaling van de wijkopgaven naar een integraal 

uitvoeringsprogramma blijkt in praktijk lastig; de inrichting van de domeinen 

en programma’s bemoeilijkt integraliteit en flexibiliteit die op wijkniveau 

wordt gevraagd. Dit vergt ook een stevige positie en  mandaat van de 

gebiedsteams. 

 

Ook de komende periode zal het nodig zijn om in goed samenspel met 

bewoners efficiënt en effectief in te spelen op wat er zich in en vanuit de wijk 

voordoet. Dat vraagt om keuzes t.a.v. de sturing, de organisatie, processen, de 

begroting en werkmethodieken. Tevens is de verdere doorontwikkeling van 

de experimenten, waarbij we meer zeggenschap naar de wijken brengen, een 

belangrijk thema. 

 

We hebben het gebiedsgericht werken inmiddels ook verbonden met de 

bestaande werkwijzen in Haren en Ten Boer. Zo kunnen we vanaf het 

moment van herindeling het gebiedsgericht werken in de hele gemeente goed, 

nabij en benaderbaar, uitvoeren. 

 

We vertrouwen erop dat we een stevige basis voor het gebiedsgericht werken 

en het samenwerken met bewoners hebben gelegd. Daarop kan in een 

volgende periode voortgebouwd worden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Peter Teesink 
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