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Agenda 

• Hoe is Gebiedsgericht Werken georganiseerd: 
Gebiedsteams & gebiedsprogramma.

• Wat komt er kijken bij het werken in wijken en 
dorpen?

• Doorontwikkeling Gebiedsgericht Werken

• Wat doen we rondom Democratische 
Vernieuwing? De 5 experimenten.

• De rol van de Raad



Coalitieakkoord 2019-2022

Gezond, Groen, Gelukkig Groningen 

Onze ambitie is een duurzame 
democratische vernieuwing en een 
integrale gebiedsgerichte manier 
van werken in de stad als geheel, 

in alle wijken, in alle dorpen. 

We experimenteren met vergaande zeggenschap 

en regie van de wijk – en dorpsgemeenschappen.

De directe aanwezigheid van bestuurders en ambtenaren in 

een wijk of gebied is effectief en efficiënt. Zij ondersteunen de 

beweging naar meer zeggenschap voor de bewoners in wijk 

of gebied. Het is van groot belang dat raadsleden hier een 

belangrijke rol in spelen. Dat hoort bij het proces van 

democratische vernieuwing.

We willen de traditionele sectorale benadering van overheden en 
instanties doorbreken en essentiële verbindingen maken tussen 
verduurzamen, woningbouw, gezondheid, welzijn en groen. Het 

schaalniveau van wijken, buurten en dorpen is daarvoor het 
meest geschikt. Ook kan juist daar de eigen regie van bewoners 

worden versterkt en hun zeggenschap worden vergroot. 



























Wat weten we van de wijken en 
dorpen?



Wijkkompas & Stadspanel













Voorbeelden



Wijkcommunicatie

• Nieuwsbrieven per gebied > 12.000 abonnees

• Website

• Sociale Media

• Magazine Groots in Groningen:

de kracht van klein



Oogst Vier jaar Gebiedsgericht Werken 

Wat werkt?

- Nabijheid van het gemeentebestuur, 

wijkwethouders

- Een zichtbaar en laagdrempelig benaderbaar 

gebiedsteam dat bouwt aan vertrouwen in de buurt

- Het inzetten van expertise ten dienste van het 

proces in de wijk 

- Het gebiedsteam zorgt voor integraliteit 

en is ‘gezicht’ en schakel in de 

samenwerking per wijk

- Werken volgens lokale logica



Doorontwikkelen Gebiedsgericht Werken



WHY: de huidige Ambitie

• We willen nabij en benaderbaar zijn (ambtelijk 
en bestuurlijk) en bouwen aan vertrouwen.

• We willen meer en andere mensen bereiken.

• We doen wat goed en nodig is op elk gewenst 
schaalniveau. 

• We leveren maatwerk per gebied.

• Democratische Vernieuwing: We willen meer 
zeggenschap naar burgers brengen. M.n. over 
zaken die over de directe leefomgeving gaan.



HOW: Waar werken we aan?
• Gebiedsgericht Werken is van de hele organisatie 

• Integraliteit: we bezien vraagstukken in samenhang en werken aan 

domeinoverstijgende oplossingen o.b.v. feiten, energie en kansen in het 

gebied. 

• We kunnen schakelen tussen schaalniveaus (regio, stad, wijk, dorp, buurt, 

straat). 

• Flexibeler maken van de begroting (en meerjarig investeren in grote 

opgaven)

• We verbeteren de kwaliteit van oplossingen door coproductie, zodat beleid 

en bewonersinitiatieven elkaar versterken. 

• We weten bottom-up en gebiedsgericht te redeneren. De middelen om 

hetzelfde doel te bereiken kunnen per gebied verschillen. 

















Democratische Waarden 

• Inclusie: 

hebben alle belanghebbenden een stem in het proces en hoe is dat gedaan?

• Transparantie: 

zijn de werkwijze en de begroting transparant?

• Zeggenschap: 

hoe is de zeggenschap georganiseerd en wie kunnen er meedoen?

• Deliberatie: 

vindt er een open en toegankelijk gesprek plaats?

• Checks & Balances: 

is er ruimte voor tegenspraak en hoe is die georganiseerd?





strategisch

tactisch

operationeel

Leidraad Participatie

Doorontwikkelen
Gebiedsgericht 

Werken & Participatie

Toolbox

Lessen 
Rekenkamer

➢ Week van de Democratie
➢ Convenant 

bewonersorganisaties 
& rol buurtwerk

➢ Leren en verbreden in de hele organisatie
➢ Vastleggen beleid burgerbetrokkenheid
➢ Burgerbetrokkenheid bij stedelijke vraagstukken

➢ Begrotingscyclus (verbinding stedelijk- en wijkniveau)
➢ StadDoetMee: Experimenten & participatie-agenda
➢ Werkwijze Gebiedsteams: gebiedsprogramma en proces met de wijk
➢ Samenwerking WIJ/Gebiedsteams
➢ Organisatieontwikkeling
➢ Factor D

➢ Instrumentarium 
➢ Platform Digitale 

Democratie
➢ Innovatieve 

participatievormen
➢ Expertise 

Procesarchitectuur

Experimenten

➢ Zeggenschap en budget naar de 
wijken

➢ Agenda + Besluitvorming + 
Uitvoering

➢ Inzicht in Werkzame bestanddelen
➢ Verbreden naar maatwerk in alle 

wijken 
➢ Elke wijk eigen participatievorm
➢ Samenhang door hanteren zelfde 

basisprincipes

➢ Rol College & Raad
➢ Proces: Verbreden van Ruimtelijk domein 

(Omgevingswet) naar andere domeinen
➢ ‘Vergroningsen’

Groningen en Burgerbetrokkenheid 



BURGERTOP /  WIJKTOP / G1000





➢ Meer vormen van directe democratie op lokaal niveau mogelijk 
maken 

➢ Meer gebruik maken van digitale instrumenten om burgers te 
bereiken, meningen te peilen en mee te laten beslissen 

➢ Bevorderen van democratisch burgerschap 
➢ Zoeken van verbinding tussen participatieve en representatieve 

vormen van democratie 
➢ Bevorderen van een responsieve, dienstverlenende overheid die er is 

voor burgers
➢ Meer zeggenschap delen of overdragen van de gemeenteraad aan de 

bewoners
➢ Verbreding naar maatschappelijke gemeenschapsdemocratie 





Positie van de gemeenteraad t.a.v. democratisch proces 

en zeggenschap (vastgesteld 23-3-2016):

eens met gebiedsteam te maken gehad?- De gemeenteraad zet de beweging in gang dat het gesprek, de afweging en de 
prioriteitsstelling van de gebiedsagenda steeds meer in de wijken plaatsvindt.

- De gemeenteraad wil zeggenschap naar de buurten brengen. Met 
buurtbegrotingen brengt de Raad (in een groeimodel) de budgetten voor 
vraagstukken die niet wijkoverstijgend zijn, naar de wijken. 

- De gemeenteraad geeft kaders (programmadoelen) mee waarbinnen de 
budgetten moeten worden besteed.

- Bij de totstandkoming en realisatie van de gebiedsagenda’s is de 
Gemeenteraad betrokken bij het proces in de wijken, als borger van het 
democratisch proces.

- De gemeenteraad wenst te experimenteren met vormen van loting, Right to
Challenge en andere instrumenten, om de betrokkenheid, deelname, 
zeggenschap en het eigenaarschap van bewoners en samenwerkingspartners te 
vergroten.



Rol raad t.a.v. kaderstelling en 

budgetrecht bij experimenten

• De Gemeenteraad stelt kaders waaraan het democratisch proces in 
de wijken moet voldoen.

• De Gemeenteraad geeft richting aan de gebiedsagenda (opgave 
per wijk) in het voorjaarsdebat.

• De Gemeenteraad stelt jaarlijks bij de begroting de budgettaire en 
beleidsmatige kaders (programmadoelen) voor het 
gebiedsprogramma vast.

• gebiedsteam te maken gehad?



Rol Raad en College bij experimenten

• De gemeenteraad ziet het ontwikkelen van gebiedsagenda’s (opgave, 
proces, programma) als verantwoordelijkheid van het College van B&W.

• De gemeenteraad ziet het betrekken van bewoners bij het opstellen en 
realiseren van de gebiedsagenda’s als een verantwoordelijkheid van het 
College van B&W.

• De gemeenteraad ziet de uitvoering van de gebiedsprogramma’s als een 
verantwoordelijkheid van het College van B&W.

• De Gemeenteraad geeft het College van B&W ruimte om binnen en 
tussen gebiedsprogramma’s te schuiven.

• De gemeenteraad ziet het beoordelen en honoreren van wijkinitiatieven 
binnen het gebiedsbudget als een verantwoordelijkheid van het College 
van B&W. De Raad wil hierover achteraf worden geïnformeerd.



































REGELS



In de media



➢ Meer vormen van directe democratie op lokaal niveau mogelijk maken 
➢ Meer gebruik maken van digitale instrumenten om burgers te bereiken, meningen te peilen 

en mee te laten beslissen 
➢ Bevorderen van democratisch burgerschap 
➢ Zoeken van verbinding tussen participatieve en representatieve vormen van democratie 
➢ Bevorderen van een responsieve, dienstverlenende overheid die er is voor burgers
➢ Meer zeggenschap delen of overdragen van de gemeenteraad aan de bewoners
➢ Verbreding naar maatschappelijke gemeenschapsdemocratie 



Werkzame bestanddelen
We kennen steeds beter de ‘werkzame bestanddelen’ waarop we 
kunnen voortbouwen: 

• dialoog burger - burger
• zeggenschap én budget naar bewoners
• samenhangende aanpak i.p.v. modieuze methodiekjes
• ontwikkelen vanuit lokale logica: maatwerk per wijk
• werken vanuit vertrouwen: 3R (relatie, relatie, relatie!!)
• de wijk in: zichtbaar & aanwezig als overheid in brede zin
• verbinden experts en bewoners
• partnerschap
• kunnen variëren in rollen 
• flexibel in organisatievorm en financiën
• het de tijd gunnen



Pilot digitale democratie
Pilot digitale democratie



Waarom dit middel?
• het is 2018 (!): Digitale Stad - Virtueel 

Groningen

• één herkenbaar platform voor participatie

• meer mensen en andere doelgroepen bereiken

• verschillende vormen om mee te doen 

aanbieden: laagdrempelig, toegankelijk en 

transparant.

Waarom een Digitaal Platform?



Meer mensen







Wat kun je er mee?
• Scenario’s voorleggen

• Ideeën en reacties verzamelen

• Burgerbegroting organiseren

• Bewoners laten agenderen

• Stemmen

• Co-creatie

• Zowel op wijkniveau als op stedelijk niveau

• Thematisch of gebiedsgericht



Discussie en Dialoog



Voorstel doen



Burgerbegroting



Stemmen



(Raads)voorstellen



Meer achtergrondinformatie 

• Het Magazine “Groots in Groningen: de kracht van klein” (eind 2018)

• Formele evaluatie van het Gebiedsgericht Werken (eind 2018):

• De 5 experimenten gebiedsgericht werken/lokale democratie (2017)

• Notitie over Gebiedsgericht werken, democratische vernieuwing en de rol van de Raad 
(2016)

• Recent rapport van de rekenkamer over Burgerbetrokkenheid in Groningen (2017)

• Info op de website van de Coöperatieve Wijkraad 

• Het boekje met de tussenstand en impressie gebiedsgericht werken: ‘Als de wijk de 
ruimte pakt’ (2017)

• Het complete raadsdossier gebiedsgericht werken 

• Statistiek: de wijkkompassen

• De participatieleidraad (op pag. 50) Omgevingsvisie Next City

• Democratisch Zakboekje 

https://online.flippingbook.com/view/466057/
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College- en andere brieven/479488
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/4865330/1/Experimenteren_in_het_gebiedsgericht_werken
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/4414315/1
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Aanbiedingsbrief onderzoek burgerbetrokkenheid.pdf
http://cooperatievewijkraad050.nl/
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/4898724/1/Als_de_wijk_de_ruimte_pakt
https://groningen.raadsinformatie.nl/dossiers/15356
https://basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen/
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Omgevingsvisie-gemeente-Groningen.pdf
https://democratischzakboekje.nl/download-het-werkboek/





