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Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) 
Rechtstreeks naar raad 

De raad besluit kennis te nemen van het onderzoeksrapport Burgerbetrokkenheid van de 
Rekenkamercommissie en naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport 

I. Het college te verzoeken 
a. Na te gaan wat de organisatieonderdelen die nog niet bereikt worden met de 

geconstateerde bestendige leerlijn nodig hebben om ook succesvol te zijn op het 
gebied van burgerbetrokkenheid 

b. Na te gaan of het mogelijk is als gemeente om het beleid t.a.v. burgerbetrokkenheid 
breder vast te leggen om op die manier de gewenst lijn organisatiebreed in het beleid 
te weven, en zo het belang en besef van burgerbetrokkenheid ook bij andere afdelingen 
door te laten dringen 

c. Na te gaan hoe de gemeente kan inspelen op de geconstateerde behoefte van stadjers 
om ook op het niveau van de stad als geheel mee te praten 

d. Over bovengenoemde drie punten aan de raad voor de zomer te rapporteren 
II. Het presidium te verzoeken 

a. Een werkgroep in te stellen om in kaart te brengen waar de politieke overeenkomsten 
liggen qua beelden en ideeën over burgerbetrokkenheid en te bepalen wat dat betekent 
t.a.v. burgerbetrokkenheid en wat de rol van de raad daarin kan en moet zijn 

b. Hierover voor de zomer aan de raad te rapporteren 



Samenvatting 

Al langere ti jd is er binnen de gemeente Groningen veel aandacht voor burgerbetrokkenheid, en 
zeker de laatste jaren is dit thema steeds meer in de belangstelling is komen te staan. De 
Rekenkamercommissie vroeg zich af welke ontwikkeling de gemeente daarin de laatste jaren heeft 
doorgemaakt en of er geleerd is van de opgedane ervaringen. Ook vroeg de commissie zich af of de 
vele verschillende projecten en initiatieven, die met elkaar een lappendeken aan activiteiten vormen, 
overzichtelijk en samenhangend zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente inderdaad 
leert van de ervaringen, dat er zeker een ontwikkeling te zien is en dat de gemeente vooruitstrevend 
is ten opzichte van veel andere gemeenten op het gebied van burgerbetrokkenheid. Het onderzoek 
levert dus een positief beeld op. Wel kan de werkwijze nog breder in de organisatie worden verspreid 
en kan het daarbij helpen om de werkwijze meer vast te leggen. Ook de raad kan op basis van de 
overeenkomsten tussen de fracties meer invulling geven aan de eigen rol op dit gebied. De inwoners 
van de stad blijken ook op het niveau van de stad als geheel mee te willen praten en denken. Daar 
zou de gemeente nog meer ruimte voor kunnen geven. 

Aanleiding en doel 

De Rekenkamercommissie heeft gekozen voor het onderwerp burgerbetrokkenheid omdat het zich 
afvroeg wat de ontwikkelingen op dit gebied waren in de afgelopen jaren, of er geleerd werd van de 
vele experimenten die zijn en worden uitgevoerd en om de raad inzicht te bieden in wat er op dit 
gebied allemaal gebeurt. 

Kader 
Nvt 

Argumenten en afwegingen 

De onderzoekers komen tot de conclusie dat de gemeente leert van zijn ervaringen en dat de lessen 
ook worden toegepast. Tegelijk wordt op basis van het onderzoek geconcludeerd dat de geleerde 
lessen breder in de organisatie toe te passen zijn en dat de gemeente bewuster en consequenter zou 
kunnen leren. Verder wordt geconcludeerd dat de gemeente niet in den brede beleid heeft vastgelegd 
ten aanzien van burgerbetrokkenheid. Daarvoor worden door het college van B&W een aantal goede 
redenen genoemd, zoals het punt dat er ruimte moet blijven om te experimenteren en dat de ene 
casus de andere niet is. Het nadeel is wel dat het meer moeite kost om de gemeente in alle geledingen 
in deze ontwikkeling mee te krijgen. De afdeling stadsdeelcoördinatie en het concern lopen hierin 
voorop, aldus de onderzoekers. Bij andere afdelingen is het belang en besef van burgerbetrokkenheid 
in mindere mate doorgedrongen. 
In het onderzoek is ook gekeken naar de positie en rol van de raad bij burgerbetrokkenheid. Hieruit 
komt naar voren dat er binnen de raad verschillende visies op de staat van de lokale democratie 
bestaan. Ook constateren de onderzoekers dat uit de interviews met betrokkenen naar voren komt dat 
het college van B&W het voortouw heeft bij ontwikkelingen ten aanzien van burgerparticipatie. 
Daarmee wordt de raad wat meer in een controlerende rol gepositioneerd, terwij l er wel degelijk 
binnen de raad behoefte is om ook vanaf het begin betrokken te worden en kaders te kunnen stellen. 
De verschillende visies die in de raad leven ten aanzien van burgerbetrokkenheid belemmeren de 
kaderstellende functie van de raad. 
Wat verder uit de eerder genoemde online enquête naar voren komt is dat er best veel inwoners zijn 
die aangeven dat ze naast het meepraten op buurt- en wijkniveau ook graag op het niveau van de stad 
zouden willen meepraten. Het accent ligt nu erg op wijkgericht werken. De uitdaging voor de 
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gemeente is zeker om te kijken hoe ook bij stadsbrede onderwerpen de inwoners meer betrokken 
kunnen worden, vandaar dat hierover een aanbeveling is opgenomen. 

Aanbevelingen 
Op basis van dit onderzoek komt de Rekenkamercommissie tot de volgende vier aanbevelingen: 
Voor het college van B&W: 

1. Er is blijkbaar sprake van een bestendige leerlijn waarmee nog niet ieder organisatie
onderdeel wordt bereikt. Ga als gemeente na wat die andere onderdelen nodig hebben om 
ook succesvol op dit gebied te zijn. 

2. Ga na of het mogelijk is als gemeente om het beleid ten aanzien van burgerbetrokkenheid 
breder vast te leggen om op die manier de gewenste lijn organisatiebreed in het beleid te 
weven. Het belang en besef van burgerbetrokkenheid kan zo ook bij andere afdelingen 
doordringen. 

Voor de gemeenteraad: 

3. Geconstateerd kan worden dat er in de raad verschillende beelden en ideeën leven over 
burgerbetrokkenheid. Breng als raad in kaart waar de overeenkomsten liggen en bepaal wat 
dat betekent ten aanzien van burgerbetrokkenheid en wat de rol van de raad daarin kan en 
moet zijn. 

4. Blijkbaar wil len bewoners van de stad niet alleen meepraten op het niveau van wijken en 
buurten, maar ook op het niveau van de stad als geheel. Verzoek het college van B&W om na 
te gaan hoe de gemeente op deze behoefte in kan spelen. 

Financiële consequenties 

nvt 

Vervolg 

Tussen de raad en het College van B&W bestaat de afspraak dat het college via de 
voortgangsrapportages de raad informeert over de voortgang van de uitvoering van de door de raad 
vastgestelde aanbevelingen. Wanneer de raad de aanbevelingen overneemt, kan het via deze 
rapportages de voortgang van de uitvoering blijven volgen. 
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