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Gebiedsgericht werken en de rol van de Gemeenteraad

Gespreksnotitie t.b.v. raadsbijeenkomst 23 maart 2016
Aanzet tot gesprek over nieuwe rollen & werkendeweg zoeken naar antwoorden in de 
wijken.

Aanleiding

Deze notitie is bedoeld om het gesprek over de veranderde rol van de Gemeenteraad bij 
het gebiedsgericht werken gedegen te kunnen voeren, aan de hand van concrete 
voorbeelden in de Groninger wijken. De gemeente Groningen begint gelukkig niet bij nul. 
Al jarenlang heeft de gemeente, met goede resultaten in de leefbaarheidsmonitor, het 
werken in de wijken vormgegeven. Dit wordt nu doorontwikkeld, hetgeen nieuwe vragen 
opwerpt over de rolverdeling tussen College, Raad, ambtenaren en bewoners. Daarom 
worden in deze gespreksnotitie die actuele vragen aan lopende processen in de gebieden 
gekoppeld en wordt voorgesteld gaandeweg samen te werken aan een nieuwe rolverdeling 
tussen raad, college, organisatie en wijk(bewoners). 

Hierna wordt kort de stand van zaken rond het gebiedsgericht werken in Groningen 
geschetst. Daarna ligt de focus op de mogelijkheden tot het versterken van de 
betrokkenheid van de Raad bij het gebiedsgericht werken in interactie met de rollen van 
College, ambtenaren en bewoners. Aan de hand van voorbeelden en stellingen worden 
dilemma’s geconcretiseerd.

In december heeft de commissie Werkwijze Raad een notitie gehad waarin de stand van 
zaken rond verleden, heden en toekomst van het gebiedsgericht werken en 
burgerbetrokkenheid nader staat omschreven. In de bijlage treft u deze aan.
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Eerste gespreksronde
 
Welke vragen en dilemma’s spelen er m.b.t. de rol van de 
Gemeenteraad bij het gebiedsgericht werken?

Hoofdvragen: 

Wat beoogt de Raad met gebiedsgericht werken, en welke rol neemt de raad daarin?
a. Welke rol ziet de Raad in het proces van totstandkoming van de 

gebiedsagenda? Een inhoudelijke, procesmatige of een controlerende rol?
b. Hoe ver wil de Raad gaan met gebiedsgericht werken? Is de Raad bereid om 

zeggenschap over onderdelen van de gemeentebegroting naar de wijk te 
brengen? Welke kaders geeft de Raad daarbij mee? 

c. Hoe gaat de Raad om met bottom-up (wijk- en stedelijke) initiatieven in 
relatie tot zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende 
rol? (Kaders vooraf m.b.t. inhoud, budget, legitimiteit? Of goedkeuring 
achteraf? )

Overige relevante vragen:

Hoe pakt de Raad zijn rol op?
d. Kan de Gebiedsagenda als leidraad fungeren om de rol van de Raad bij het 

gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen? 
e. Hoe en op welk moment geeft de Raad zijn betrokkenheid bij de wijken (op 

proces en inhoud) vorm? Geeft de Raad vooraf kaders mee, participeert ze in 
wijkprocessen of stelt ze achteraf vast (of een combinatie daarvan)? 

f. Hoe verhoudt het budgetrecht van de Raad zich tot flexibele inzet van budgetten? 
Wil de raad flexibel omgaan (en wordt hij daartoe in staat gesteld) met 
veranderende situaties en (na begrotingsvaststelling) ruimte creëren om flexibel 
in te spelen op initiatieven van burgers?

g. Wat zijn stedelijke en wat zijn wijk/buurt-vraagstukken? 
h. Met maatwerk-wijkplannen is er verschil in inzet tussen wijken. Welke mate van 

differentiatie tussen gebieden vindt de Raad wenselijk? Hoe en wanneer moeten 
de belangen van verschillende belanghebbenden (bewoners, ondernemers en 
gebruikers) worden afgewogen?  

i. Op welke punten/vraagstukken vindt de Raad het wenselijk dat de democratische 
legitimering op wijkniveau wordt versterkt? 
En op welke manier kan dat het beste gebeuren? Zijn bijv. loting, wijkbudgetten, 
gebiedscommissies, right to challenge, coöperatieve wijkraad of  wijkstemdagen 
geschikte vormen om het democratisch proces in de wijk anders te organiseren?

Wat zijn de randvoorwaarden om de gewenste rol goed te kunnen uitoefenen?
j. Over welke informatie over de gebieden wil de Raad beschikken om zijn rol goed 

te kunnen invullen? 
k. Welke eisen stelt De Raad aan het democratische proces in de wijken? Hoe 

krijgt/pakt de wijk haar rol? Waar en hoe moet het gesprek, de afweging en de 
prioriteitsstelling plaatsvinden? Hoe vindt deelname van raadsleden daarin 
plaats? 
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l. Is de organisatie van de Raad nog geschikt om deze ontwikkeling te volgen en 
faciliteren? 

m. Hoe wil de Raad reflecteren op leerervaringen? In reguliere commissies a.d.h.v. 
de LTA? Of met aparte sessies?

Wat gebeurt er rond de gebiedsteams?
In vijf gebiedsteams werken wijkwethouders en ambtenaren samen met bewoners en 
experimenteren we met nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid. Met de invoering 
van het wijkwethouderschap en de vijf gebiedsteams is het de bedoeling dat:

1. De gemeente (nog) ontvankelijk(er) is voor het initiatief van burgers.
2. Samen met partners en bewoners in de wijk een gebiedsagenda wordt opgesteld en 

uitgevoerd. 

Hiermee vervult het gebiedsteam o.l.v. de wijkwethouder een aanvullende rol op de 
bestaande gemeentelijke activiteiten en brengt het gebiedsteam gebiedsgerichte 
samenhang aan binnen de stedelijke programma’s. Daarnaast organiseert het gebiedsteam 
een democratisch proces in de wijk, dat leidt tot een door bewoners en 
samenwerkingspartners gedragen en herkende gebiedsagenda (c.q. wijkagenda), en een 
effectieve gemeentelijke inzet in de wijk. De gebiedsteams maken voor het opstellen van 
de gebiedsagenda gebruik van het wijkkompas en informatie uit de leefbaarheidsmonitor. 
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De gebiedsagenda
De gebiedsagenda omvat de zaken die voor de wijk het meest relevant zijn. En gaat over 
inhoud, proces en budget. Dus: 

• Wat is er nodig en wenselijk in de wijk? (opgave)
• Hoe en met wie is het gesprek in de wijk? (proces)
• Hoeveel budget en inzet is er nodig? (programma)

Jaarlijks wordt de gebiedsagenda door het College vertaald naar concrete programma-
inzet in de wijken, en met de gemeentebegroting vastgesteld door de Raad. 

De gebiedsagenda is concreet (en SMART geformuleerd) op de korte termijn (1 jaar). 
Maar biedt tevens een globale meerjarige doorkijk, die jaarlijks scherper wordt 
ingekleurd. Daarmee is de gebiedsagenda een dynamisch en beïnvloedbaar 
sturingsinstrument. De wijkkompassen en leefbaarheidsmonitor zijn onderlegger voor de 
agenda. Daardoor kan recht worden gedaan aan verschillen tussen wijken. En aan de 
dynamiek in de wijken, die niet parallel loopt aan de jaarlijkse gemeentelijke 
begrotingscyclus. Ook is het onderscheid burgerinitiatief of gemeentelijk initiatief minder 
relevant: samen wordt een gedeelde agenda opgesteld. Daar maken initiatieven van 
meerdere partijen deel van uit. En steeds vaker zal er ook sprake zijn van co-
financieringsconstructies (met externe partijen). 

Jaarlijks wordt de gebiedsagenda vertaald naar concrete programma-inzet in de wijken, en 
met de begroting (paragraaf Stadsdelen) vastgesteld door de Raad. Omdat de 
gebiedsagenda inzichtelijk maakt wat er inhoudelijk en procesmatig op de planning staat, 
biedt het de Raad een afwegingsinstrument om zijn rol bij de agenda vooraf te bepalen en 
desgewenst flexibel in te spelen. Zowel bij de voorbereiding, de uitwerking en de 
realisatie van plannen in de wijken. In ontwikkeling is een digitaal instrument, waarbij per 
gebied kaarten met programma-inzet zijn te raadplegen. Daarmee is in één oogopslag te 
zien waarop per gebied wordt ingezet, gekoppeld aan de wijkkompassen waarin de 
opgave is te zien.

Nieuwe manieren van samenwerken met bewoners

De gebiedsteams (de huidige manier van gemeentelijk coördineren op gebiedsgericht 
werken) bouwen voort op succesvolle werkwijzen in het verleden. Ze investeren ook in 
innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe methoden van lokale 
(directe) democratie. Dit gebeurt op het niveau van de buurt of wijk, maar ook binnen 
meer stedelijk georiënteerde netwerken. Te denken valt hierbij aan Let’s Gro, de 
Veranderlabs, het Vernieuwingsnetwerk, de diverse co-creatieprocessen, de G1000 en de 
Stadsambassade. Met ontwikkelingen als wijkbedrijven en ‘Right to Challenge’ wordt 
bovendien nog een stap verder gezet in de zeggenschap van bewoners en dagen 
initiatiefnemers de overheid uit om gemeentelijke taken over te dragen. 

Voor een toelichting op deze initiatieven en de stand van zaken in de verschillende 
gebieden, zie de bijlage.
Tweede gespreksronde: Focus op concrete processen in de vijf 
gebieden
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Hieronder wordt per gebied één lopend proces uitgelicht. Dit zijn de in de begroting 
benoemde vijf experimenten. Dit mondt uit in concrete stellingen, die scherp richting 
moeten geven aan de beweging die in deze vijf gebieden wordt ingezet.

Het voorstel is dat de Raad de komende periode deze vijf processen intensief volgt en 
eraan meedoet, teneinde werkende weg concretere antwoorden op de genoemde vragen te 
vinden. Zo dienen deze processen als voorbeeld om het gesprek over de positie van de 
Raad als geheel en de rol van raadsleden als volksvertegenwoordiger verder te voeren. 
Dat biedt de gelegenheid om scherper richting te geven aan inzet, en met een duidelijke 
focus en tijdshorizon te werken aan de verder invulling van het gebiedsgericht werken.

De voorbeelden focussen bewust elk op een ander aspect van de rol van de Raad. Per 
gebied kan de betrokkenheid van de Raad op een andere manier vorm en inhoud krijgen 
en brengt het aanvullende ervaring met het gebiedsgericht werken. De ontwikkeling van 
de rol van de Raad vindt niet losstaand plaats, maar in interactie met die van burgers, 
bestuur en ambtenaren. 

Het is overigens belangrijk dit in de context te zien van een groter aantal parallel lopende 
processen in elk gebied, en de samenhang daartussen. Vandaar dat dit overzicht in de 
bijlage is bijgevoegd.

Om dit proces te volgen, leerervaringen te delen en bij te kunnen sturen, is het van belang 
om het komende jaar per gebied reflectie-momenten te organiseren (met bewoners, 
raadsleden, wijkwethouder en ambtenaren). In de reguliere begrotingscyclus rapporteert 
het College over de voortgang van het gebiedsgericht werken. Dat betreft de inhoudelijke 
resultaten van de gemeentelijke beleidsinzet en de omgang met initiatieven. Aanvullend 
daarop is het wenselijk om op de procesarchitectuur, leerervaringen en de veranderende 
rollen te reflecteren.

Binnenstad

Herontwikkeling A-kwartier
In 2015 is een start gemaakt met de herontwikkeling van het A-kwartier in Groningen. 
Samen met bewoners, ondernemers en geïnteresseerden zijn plannen gemaakt. Hierbij is 
het verdwijnen van de rosse buurt aangegrepen om in de vorm van een ‘Veranderlab’ een 
andere manier van werken te ontwikkelen. 
Bewoners maakten samen een agenda voor hun buurt, en tonen het ‘eigenaarschap’ van 
de buurt. Vraag is in hoeverre zij zeggenschap krijgen en zelf intensief zijn betrokken bij 
de realisatie van de plannen.

Stelling:
 Wijkbewoners,  (wijk)wethouders/gebiedsteam en stakeholders hebben samen een 

gedragen visie voor het A-kwartier ontwikkeld. De gemeenteraad zou deze 
vervolgens ongewijzigd moeten vaststellen.

Oude Wijken

Coöperatieve Wijkraad
In Oude Wijken wordt verkend of het mogelijk is in één wijk een coöperatieve wijkraad, 
bestaande uit gelote wijkbewoners en raadsleden, samen te laten beslissen over de 
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wijkagenda en de inzet van budgetten voor de wijk. Daarmee deelt de Raad zijn 
beslissingsbevoegdheid met gelote wijkbewoners. Te beginnen met de zeggenschap over 
het gebiedsbudget, maar mogelijk uit te breiden met meer wijkgerichte 
programmaonderdelen uit de gemeentebegroting. Tevens wordt stevig geïnvesteerd in 
nieuwe manieren van dialoog voeren in de wijk. 
Dit is een manier om ons representatieve democratische systeem aan de participatieve 
democratie te koppelen, en zeggenschap over buurtbudgetten te delen. Zo wordt bezien of 
loting aanvullend kan werken op ons representatieve systeem. Het gebiedsteam besteedt extra 
aandacht aan de opkomst van kwetsbare en minder gehoorde groepen en een levendige 
dialoog in de wijk.

Stelling:
 De gemeenteraad vindt een experiment met loting -in de vorm van een 

coöperatieve wijkraad- wenselijk, om hiermee de betrokkenheid, deelname, 
zeggenschap en het eigenaarschap van bewoners te vergroten.

West

Wijkbedrijf Selwerd
De gemeente en KAW hebben het ‘raamwerk’ van het wijkbedrijf gecreëerd, om een plek 
te geven aan initiatief van bewoners. Selwerd is een wijk waar dit niet als vanzelf gaat. 
Hiermee wordt 5 jaar lang plek en invulling gegeven aan initiatieven uit de wijk. O.a. op 
het gebied van: samenleving, armoede, energie, werk & inkomen, groen en zorg. Dit 
gebeurt volgens de wijklogica en eigenaarschap van bewoners. Met de bedoeling om dit 
ook financieel houdbaar te krijgen (verdienmodel), zodat het langer in stand kan blijven. 

Stelling:
 Het gesprek, de afweging en de prioriteitsstelling van de gebiedsagenda moet steeds 

meer in de wijken plaatsvinden. Om te kunnen bewaken dat alle belanghebbenden 
en betrokkenen in wijken daadwerkelijk hun rol kunnen spelen, volgt de Raad 
intensief de processen in de wijk. 
De raad toetst met name het democratische proces (vraag: welke eisen stellen we 
hieraan? Is representativiteit de belangrijkste?). De wijk bepaalt de inhoudelijke 
prioriteiten.

Oost

Golvend Lewenborg 
In Lewenborg ontstaat bijna als vanzelf een nieuwe beweging van betrokken bewoners 
om samen de wijk te ontwikkelen. De bewonersorganisatie Scheepsraad gaat door gebrek 
aan leden hun activiteiten verminderen. Bewoners uit het voormalig NLA team  werken 
samen met de Oude Bieb, leden van de bewonersorganisatie en WIJ Lewenborg.  Zonder 
agenda vooraf wordt bedacht hoe de deelnemers een nieuwe beweging voor en door 
bewoners op kunnen zetten. De wijk bruist van de energie en initiatieven. Hoe krijgen die 
een plek? Wat hebben de bewoners nodig en van wie? En hoe gaat de gemeente om met 
deze nieuwe vorm van bewonersbetrokkenheid? 
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Hier ontstaat een ‘bewonersvereniging nieuwe stijl’, een netwerk van actieve 
wijkbewoners die zich ‘eigenaar’ voelen van de wijk. Om dit succesvol te laten zijn, is het 
wenselijk om ruimte te geven aan de dynamiek, energie en ideeën die ontstaan. 
Het idee is om budgetten voor vraagstukken die niet wijkoverstijgend zijn naar de wijk 
brengen. Dat gaat bijvoorbeeld om accommodatiebeleid, kleine verkeersmaatregelen,  
buurtwelzijn, groenonderhoud, woonomgeving, speelruimte en wijkveiligheid. 
De gemeente moet hiertoe o.a. de begroting inzichtelijk maken op de besteding van budgetten 
per wijk. 

Stelling:
 De gemeenteraad vindt een experiment, waarbij we in Lewenborg budgetten voor 

vraagstukken die niet wijkoverstijgend zijn naar de wijk brengen, wenselijk. De 
Raad geeft vooraf kaders mee voor de besteding. 
(vraag: wat doet de Raad als de buurt sterk verdeeld is?)

Zuid

Gebiedscoöperatie Zuid
Nieuwe partners nemen het initiatief in wijkgerichte ontwikkelingen. In de Wijert gaan 
partners (onderwijs, bewonersplatform, gemeente) een nieuw samenwerkingsverband aan. 
Dit wordt gestart met een convenant, met mogelijk een coöperatie als eindvorm.  AOC 
Terra (MBO) krijgt een maatschappelijk relevant onderwijsprogramma dat zich zal 
manifesteren in de wijk. Bewoners profiteren van extra inzet op beheer, onderhoud en 
ontwikkeling in de openbare ruimte. De mogelijkheden voor cofinanciering door andere 
partijen worden verkend. Hierbij wordt ruimte gecreëerd voor maatschappelijk 
ondernemerschap, en ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden met wijkpartners en 
bewoners.
Met initiatievencafés worden wijkbewoners die actief willen worden en organisaties die 
daarbij kunnen helpen bij elkaar gebracht

Stelling:
 De Gemeenteraad stelt jaarlijks bij de begroting de budgettaire en beleidsmatige 

kaders (programmadoelen) voor het gebiedsprogramma vast. 
 Het College van B&W heeft ruimte om binnen en tussen gebiedsprogramma’s te 

schuiven en om met netwerkpartners binnen het kader van de gebiedsagenda te 
opereren. 

 Het College van B&W beoordeelt en honoreert wijkinitiatieven binnen het 
budget van het gebiedsprogramma. De Raad wordt hierover achteraf 
geïnformeerd.

Concluderend: Stellingen m.b.t. het gebiedsgericht werken

Hoofdvragen:

De richting: 
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De positie van de gemeenteraad t.a.v. democratisch proces en 
zeggenschap.

1. De gemeenteraad zet de beweging in gang dat het gesprek, de afweging en de 
prioriteitsstelling van de gebiedsagenda steeds meer in de wijken plaatsvindt.

2. 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. 

3. 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.

4. De gemeenteraad wenst te experimenteren met vormen van loting, right tot 
challenge en andere instrumenten, om de betrokkenheid, deelname, zeggenschap en 
het eigenaarschap van bewoners en samenwerkingspartners te vergroten.

Rollen van Gemeenteraad en B&W

Wat is de rol van de Gemeenteraad t.a.v. kaderstelling en budgetrecht?
5. De Gemeenteraad stelt kaders waaraan het democratisch proces in de wijken moet 

voldoen.
6. De Gemeenteraad geeft richting aan de gebiedsagenda (opgave per wijk) in het 

voorjaarsdebat.
7. De Gemeenteraad stelt jaarlijks bij de begroting de budgettaire en beleidsmatige kaders 

(programmadoelen) voor het gebiedsprogramma vast. 

Wat vindt de Raad de verantwoordelijkheid van het College van B&W?
8. De gemeenteraad ziet het ontwikkelen van gebiedsagenda’s (opgave, proces, 

programma) als verantwoordelijkheid van het College van B&W.
9. 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.
10. De gemeenteraad ziet de uitvoering van de gebiedsprogramma’s als een 

verantwoordelijkheid van het College van B&W.
11. De Gemeenteraad geeft het College van B&W ruimte om binnen en tussen 

gebiedsprogramma’s te schuiven.
12. 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.

BIJLAGE

Activiteiten Gebiedsgericht Werken / Burgerbetrokkenheid

Hierbij een overzicht  van allerlei activiteiten die in het kader gebiedsgericht werken en 
burgerbetrokkenheid, hebben plaatsgevonden, plaatsvinden en kunnen plaatsvinden.
Het overzicht bestaat uit een tweetal onderdelen:
1. Globaal beeld: inzicht in de algemene ontwikkeling van burgerbetrokkenheid in 

Groningen door de tijd heen. 
2. Concrete vormen van participatie door de jaren heen
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Inzicht in ontwikkeling van burgerbetrokkenheid in Groningen door de tijd:

Verleden Heden   Mogelijke 
doorontwikkeling

Doelen (burger ‘mag/moet’):
Ruimte voor participatie wordt vnl. 
bepaald door gemeente. De 
‘Participatieladder’:
 Informeren
 Raadplegen
 Adviseren

Doelen (burger ‘mag’):
Omslag gaande van burgerparticipatie 
(burger doet mee in proces van 
gemeente) naar overheidsparticipatie 
(overheid doet mee met  initiatief van 
burgers). Burgers die:
 (Co)produceren
 (Mee)beslissen
 (Mee)uitvoeren

Doelen (burger ‘doet’):
  Overheid die meedoet in proces van 
burgers en van daaruit haar rol en 
benodigde toegevoegde waarde definieert. 
Accent op:
 Zeggenschap naar de buurt
 Eigenaarschap bewoners
 Organisatie van democratisch proces 

in/met de wijk; legitimiteit 
organiseren in/door de buurt

Accent op: 
 structuur (overlegvormen, 

representatie)
 actieve kaders in de wijk
 inspraak
 interactieve beleidsvorming
 overleg
 oplossen problemen
 rol raad: focus op kaderstellen, 

controleren, budgetrecht

Accent op: 
 faciliterende gemeente
 bereik nieuwe groepen, grotere 

aantallen, legitimiteit
 andere werkwijze gemeente (de 

wijk in)
 aanboren positieve dynamiek
 ondernemerschap en initiatief 

burger
 andere coalities
 rol raad: focus op kaderstellen, 

controleren, budgetrecht. Meedoen 
in processen.

Accent op: 
 informatiepositie burger
 macht delen/afstaan
 legitimiteit
 eigenaarschap burger, 

zelforganisatie, ondernemerschap
 combi van slimme online en offline 

methoden
 rol raad: focus op bewaken van 

democratisch proces/legitimiteit 
 variatie in gemeentelijke rollen 

(loslaten, stimuleren, afstemmen, 
inviteren, initiëren, regelen, borgen)

Vorm:
 afdeling Stadsdeelcoördinatie als 

‘frontoffice’
 Bewonersorganisaties
 Convenant bewonersorganisaties
 Adviesraden
 Aanvullende geldstromen/ISV
 samenwerking corporaties/NLA
 wijkvernieuwing als voertuig

Vorm:
 wijkwethouder
 gebiedsteams
 WIJ-teams
 lijn werkt meer wijkgericht
 lijnbudgetten meer wijkgericht
 decentralisaties als voertuig 

Vorm:
 loting
 deliberatie 
 burgerbegroting
 nieuwe coalities
 netwerkorganisaties,  coöperaties
 gezamenlijke sturing met andere 

partners
 combineren van geldstromen
 organiseren van democratische 

processen op wijkniveau
 meer flexibele begroting en ambtelijke 

organisatie
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Voorbeelden van participatie door de jaren heen
In dit overzicht staat een opsomming van een grote variëteit aan processen, zowel door gemeente, 
organisaties als bewoners geïnitieerd. Processen uit verleden, heden en de mogelijke toekomst. 
Uiteraard is de indeling niet altijd zo scherp. Sommige processen uit het verleden hebben zich 
doorontwikkeld, en bestaan (al dan niet in aangepaste vorm) nog. Van veel van deze processen en 
initiatieven is meer achtergrondinformatie of evaluatieonderzoek beschikbaar. Hier beperken we ons 
tot een korte omschrijving.

Verleden 
Nieuw Lokaal Akkoord
Substantiele wijkbudgetten. Wijkteams (bewoners & professionals) als aanspreekpunt, proces- en 
budgetbeheerder. Verantwoording aan Raad achteraf. Budget gebaseerd op grootte en 
ontwikkelopgave wijk.

Wijkstemdag
Jaarlijkse wijkstemdag, keuze uit bewonersinitiatieven, gefinancierd vanuit NLA. Organisatie door 
wijkteam NLA. Verantwoording aan raad achteraf.

Co-creatie in wijken
Proces van samen maken en realiseren wijkvisie met zo divers mogelijke groep bewoners. Raad 
uitgenodigd bij bijeenkomsten. 

Inloopmarkt
Informeren van bewoners over gemeentelijke plannen.

Heel de Buurt / Heel de Wijk
Overleg met bewoners, instellingen en gemeente over plannen, signalen en initiatieven mbt de wijk. 
Raadslid als onafhankelijk voorzitter.

Convenant Bewonersorganisaties
Afspraken waarin rechten en plichten van de gesubsidieerde bewonersorganisaties zijn vastgelegd. 
Informatie- en adviesrecht mbt gemeentelijke plannen.

Kenniscafé StadDoetMee
Informele ervaringsuitwisseling tussen burgers, politici en ambtenaren over omgaan met 
burgerinitiatieven.

Groenparticipatie
Mogelijk maken van groeninitiatieven, met gezond verstand, niet kijkend naar belemmerende regels, 
helpen waar nodig is (naast de lijnorganisatie georganiseerd).

Stratenaanpak
In ‘probleemstraten’ op maat samen met bewoners en instellingen snel plan van aanpak maken en 
uitvoeren.

Stedelijke adviesstructuur
Formele adviesrelatie met WMO-raad, Gehandicaptenraad en Ouderenraad.



12

Heden

Stedelijk
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G1000
Dialoog tussen 1000 Stadjers die door loting bijeen zijn gebracht. Opbrengst: een eigen agenda voor 
de stad. Burgerinitiatief.

Right to Challenge (beleid)
Bewoners die gemeentetaken willen overnemen, kunnen zich beroepen zich op “het recht om uit te 
dagen”. Om deze taken goedkoper, beter, of net zo goed te doen.

Stadsambassades (Nieuw Nederland)
Landelijk (Europees) netwerk van initiatiefnemers (stadmakers), privaat opgezet, voor kennis- en 
ervaringsuitwisseling. 

Veranderlabs 
Ambtenaren leren op een andere manier samen te werken met de stad, a.d.h.v. 8 concrete projecten. 
Geïnitieerd vanuit organisatieontwikkeling.

Leergeschiedenis Gebiedsgericht werken
I.s.m. de RuG is de manier waarop Groningen wijkgericht heeft gewerkt de afgelopen tientallen 
jaren, in beeld gebracht, en zijn succes- en faalfactoren in beeld gebracht.

Groenparticipatie
Aanbod aan bewoners om (delen van) groenonderhoud van gemeente over te nemen. Ondersteuning 
bij groeninitiatieven.

Co-creatie
Samenwerking, waarbij alle (gelijkwaardige) deelnemers invloed hebben op het proces en het 
resultaat. (Co-creatie West; Co-creatie Paddepoel

Wijken voor Jeugd
Budget voor initiatieven van bewoners rondom jeugdhulp voor het versterken van preventieve 
voorzieningen en lichte vorm van ondersteuning.

WIJS
Studenten sluiten aan bij bestaande activiteiten en ontwikkelen nieuwe activiteiten t.b.v. de 
leefbaarheid in de wijk. Samenwerking gemeente, instellingen en bewoners.

Community Lover’s Guide
Initiatiefnemers vertellen het verhaal en de lessen van opvallende en succesvolle initiatieven die de 
lokale samenleving versterken.

SocialLabs050
Stadjers brengen sociale problemen in kaart, proberen prototypes uit en starten initiatieven op.

Tegenlicht Meetups
Adhv fragmenten uit de TV uitzending wordt het gesprek aangegaan over innovatieve, 
spraakmakende of prangende actuele onderwerpen. 

Vernieuwingsnetwerk
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Een divers netwerk van ondernemende Stadjers, die nieuwe ideeën bedenkt en uitvoert voor de Stad.

Let’s Gro
Inspiratiefestival over de toekomst van de stad. Samen denken en dromen en elkaar laten zien wat er 
nu al in Groningen gebeurt.

IndieKreupel / Hack of a City
Game developers, ambtenaren en anderen werken samen aan andere oplossingen voor 
maatschappelijke vragen.

Crowdfunding
Bewoners brengen zelf geld bijeen voor hun initiatief. Vb. het experiment-basisinkomen, maar ook 
kleinere (buurt)initiatieven.

Ontwerpcafé
Veranderingen in een gebied laten zien en samen met bewoners en gebruikers ideeën ter plekke 
intekenen.

Leefstraten
(Tijdelijke) inrichting van de openbare ruimte door omwonenden van een straat zelf om te ervaren 
wat ander gebruik inhoudt. 

Experimenten ‘Ondersteuning’
In drie wijken - Vinkhuizen, Lewenborg en Hoogkerk- start een pilot met begeleidingsteams. In 
samenspraak tussen professionals,  gebruikers/bewoners en organisaties ontwikkelen we samen 
nieuwe (algemene) voorzieningen.

Centrum
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A-kwartier
Samen met bewoners, ondernemers en geïnteresseerden worden plannen gemaakt om het verdwijnen 
van de rosse buurt aan te grijpen op een andere manier te ontwikkelen.

Bestemming Binnenstad
De officiële inspraakprocedure is afgesloten, nadat de visie in samenwerking met veel partijen is 
opgesteld. Ook tijdens de uitvoering wordt de samenspraak met belanghebbenden voortgezet, o.a. 
met Ontwerpcafés
 
Oude Wijken
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coöperatieve Wijkraad 050
Gekozen gemeenteraadsleden en gelote wijkbewoners nemen samen op wijkniveau beslissingen. 
Gekoppeld aan nieuwe vormen van deliberatie.

Vernieuwingsnetwerk
Het gebiedsteam gaat experimenteren met een vernieuwingsnetwerk waarbij initiatief-nemers in de 
wijk, het WIJteam, gemeente en partners op zoek gaan naar nieuwe energie

OosterparkBOOM
Ontwikkelmaatschappij door bewoners en ondernemers, om samen ‘goed te doen’ voor de 
Oosterparkwijk. 

Panorama Mesdag Schilderswijk
De Pilot Welstand is gekoppeld aan een Veranderlab. Samen met bewonersgroep Panorama 
Schilderwijk komen tot nieuwe richtlijnen of werkwijzen rondom welstand.
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West
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wijkbedrijf Selwerd
Plek voor wijkinitiatieven en ‘right to challenge’-aanvragen uit de wijk, volgens de wijklogica en 
eigenaarschap van bewoners. Geïnitieerd door gemeente, om bewonersinitiatief te stimuleren in een 
wijk waar dat niet vanzelf tot stand komt.

Tuinpad
In de Tuinwijk is een robuust wijkgebouw neergezet, zonder het beheer te regelen. Bewoners runnen 
grotendeels zelf de ontmoetingsfunctie. 

Co-creatie Paddepoel
De Wijkraad Paddepoel is zelf gestart met een co-creatieproces, met begeleiding van de gemeente. 
Daaruit komen 9 projecten voort, gedragen door bewoners zelf. In symposia ontmoetten 
projectleiders van de gemeente en buurtprojectleiders elkaar.

Visie West
In 2014 is gestart met een nieuwe vorm van co-creatie in Nieuw-West en Hoogkerk, met nieuwe 
projecten die weer nieuwe ideeën aanjagen. Dit proces heeft veel nieuwe bewoners op de been 
gebracht die betrokken zijn bij de realisatie van de ideeën. 

West050
Met een terugkerende nieuwsbrief worden alle betrokkenen, raadsleden, wijkbewoners en 
instanties, op de hoogte gehouden, meegenomen en enthousiast gemaakt over bovenstaande (en 
meer) nieuwe manieren van werken.

Oost
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Golvend Lewenborg
Bewoners die al actief waren in allerlei samenwerkingsverbanden (zoals NLA) vinden elkaar en zijn 
een nieuwe beweging gestart, zonder agenda vooraf. 

De Sociale Long
Nieuwe beweging van bewoners in Beijum van initiatieven op de thema’s:
Levendig Ondernemend Natuurlijk & Gezond.

De bewegende stad
In de Hunze zijn bewoners en kleinschalige sportclubs uitgedaagd om samen met gemeente en 
Hanzehogeschool nieuwe speel-sport-ontmoetingsplekken voor jong en oud te ontwerpen. Voor 
de gemeente een uitdaging om diverse budgetten te bundelen.

Heerdenaanpak in Atensheerd: Ontwikkelend Beheer
Via Ontwikkelend Beheer wordt samen met bewoners, woningcorporatie De Huismeesters en 
WIJ Beijum met directe ingrepen de heerd opgeknapt. N.a.v. een schouw is door bewoners de 
situatie in beeld gebracht. Een integraal plan is in de maak. 

Oude Bieb Lewenborg
Fysieke plek waar bewoners initiatieven ontplooien voor de doelgroep minima van het 
armoedebeleid. Ontwikkelt zich als Startup/ZZP-hub, trainingscentrum, platform voor ondernemer en 
wijkbedrijf. 

Zuid
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gebiedscoöperatie Zuid
In de Wijert gaan partners een nieuw samenwerkingsverband aan. AOC Terra (MBO) krijgt een 
maatschappelijk relevant onderwijsprogramma dat zich zal manifesteren in de wijk. We bekijken 
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de mogelijkheden voor cofinanciering door andere partijen. 

Initiatievencafé  
Bij elkaar brengen van wijkbewoners die actief willen worden en organisaties die daarbij kunnen 
helpen.

De Stroming
Multifunctionele centra (MFC) vanuit co-creatie ontstaan, voor, door en met wijkbewoners. Vaak 
vanuit tijdelijk ruimtegebruik. Accent op samen ‘doen’.

Mogelijke doorontwikkeling 2015 e.v.
Right to Challenge experimenten
Met een beroep op het Right to Challenge nemen burgers initiatief om publieke taken in hun eigen 
wijk over te nemen. In de vorm van bijv. een wijkbedrijf krijgen deze een substantiële basis.

Burgerpanel
(Willekeurig) geselecteerde groep inwoners die haar mening geeft over vraagstukken of over de 
kwaliteit van dienstverlening in een gemeente. 

Burgerbegroting 
Besluitvormend proces waarin burgers zelfs beslissen en onderhandelen over het verdelen van 
(onderdelen van) de gemeentebegroting.

Gebiedscommissies
Bewoners oefenen invloed uit door zichzelf verkiesbaar te stellen als gebiedscommissielid of door 
actieve betrokkenheid bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied.

Buurtrechten
Het recht om uit te dagen. Het recht op maatschappelijk vastgoed en het recht op buurtplanning 
(ontwikkelingsplan van de woonomgeving). Geïnitieerd door Landelijk Samenwerkingsverband van 
Actieve bewoners (LSA).

Civic crowdfunding
Crowdfunding voor lokale initiatieven met een maatschappelijke impact. 

Alternatieve college-akkoorden
Initiatiefnemers die zelf een alternatief voor een coalitieakkoord neerleggen.

Burgervisitatie
Een groep betrokken burgers beoordeelt de gemeente op een aantal aspecten zoals leiderschap, 
organisatorisch vermogen, effecten en samenwerking met belanghebbenden.  

Maatschappelijk aandeelhoudersschap
Zeggenschap van bewoners in maatschappelijke sectoren (zorg, woningbouwcorporatie, onderwijs).

City Challenge (crowdsourcing)
Vorm van crowdsourcing, waarbij in competitievorm bewoners en ondernemers worden uitgedaagd 
met nieuwe oplossingen voor een vraagstuk te komen.

Webdialoog (Synthetron)
Software waarbij online dialoog en keuzeproces tussen groepen wordt gefaciliteerd.
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Loting, W100
Burgertop op wijkniveau (spin-off van G1000).Georganiseerd door bewoners.

Maatschappelijk aanbesteden
Publieke taken worden (deels) overgedragen aan bewoners/ (sociaal)ondernemers/ maatschappelijke 
instellingen. Inclusief kaders en verantwoording.

Open spending
Een digitaal platform om uitgaven en inkomsten van overheden digitaal te ontsluiten en onderling te 
vergelijken.
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