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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

In de vergadering van de raadscommissie Financiën en Veiligheid is bij de behandeling 
van het Gebiedsprogramma 2016 door de Stadspartij de vraag gesteld hoe de stadjers zijn 
betrokken bij de totstandkoming van dit programma. Wethouder Van der Schaaf heeft 
daarop toegezegd de raad hierover schriftelijk te informeren. 

In de voorliggende brief doen we deze toezegging gestand en zetten we uiteen hoe het 
Gebiedsprogramma 2016 met de wijken tot stand is gekomen en hoe we dat dit jaar zullen 
gaan doen. 

Gebiedsagenda 

Allereerst willen we ter verheldering aangeven dat het Gebiedsprogramma 2016 de vijf 
gebiedsagenda's omvat die per stadsdeel door de wijkwethouder en gebiedsteam in en 
met de wijken tot stand zijn gekomen. 
De gebiedsagenda omvat de zaken die voor de wijk het meest relevant zijn en gaat over 
inhoud, proces en budget. Met andere woorden: 

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

De gebiedsagenda is concreet op de korte termijn (1 jaar), maar biedt tevens een globale 
meerjarige doorkijk die jaarlijks scherper wordt ingekleurd. De wijkspecifïeke thema's en 
opgaven vragen een meerjarige inzet. 

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. 
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Ook is er onderscheid in de agenda tussen burgerinitiatief en gemeentelijk initiatief, maar 
dit is minder relevant: uiteindelijk wordt vanuit de focus en inbreng van de wijk een goed 
gedeelde agenda opgesteld. Daar maken initiatieven van meerdere partijen deel van uit. 
En steeds vaker zal er sprake zijn van co-financieringsconstructies (met externe partijen). 
Jaarlijks wordt de gebiedsagenda vertaald naar concrete programma-inzet in de wijken, en 
vastgesteld door de raad. 

Gebiedsagenda 2016 

ln het eerste experimenteerjaar 2015 is deze agenda op uiteenlopende wijze tot stand 
gekomen, om ruimte te kunnen geven aan vemieuwing en om de wijkwethouder hier een 
plaats en rol in te geven. 
Deze gebiedsagenda's zijn voor ieder stadsdeel opgesteld op basis van onze kennis over 
de stad en processen en contacten met bewoners en partners in de wijk. 

De invloed en betrokkenheid van bewoners is verschillend geweest. Er is sprake van 
divers palet aan participatieprocessen en nieuwe vormen van betrokkenheid. 
We noemen hier: 

• De bewonersoverleggen. Heel de Buurtoverleggen en contacten met 
bewonersorganisaties. 

• Bewoners hebben zich spontaan gemeld bij gebiedsteams met initiatieven. 
De wijkwethouders hebben de afgelopen maanden tijd geïnvesteerd in contacten 
met (wijk)bewoners. 

• Er zijn in een aantal wijken processen van cocreatie georganiseerd, zoals in de 
Rivierenbuurt, Badstraten-, Grunobuurt, Laanhuizen en Zeeheldenbuurt, De 
Wijert, Groningen West en Paddepoel. 

• Initiatievencafés Zuid, Golvend Lewenborg, Sociale Long Beijum zijn incidentele 
of georganiseerde platforms van en voor bewoners waar initiatieven gelanceerd en 
gedeeld kunnen worden met de wijk. 

• De gebiedsteams hebben voor het maken van de gebiedsagenda's gebruik 
gemaakt van de opgestelde Wijkkompassen, de informatie uit de leefbaarheids- en 
veiligheidsmonitor en input vanuit de stedelijke programma's (in afstemming en 
samenspraak). 

Er is daamaast ook geïnvesteerd in innovatieve vormen van participatie en 
geëxperimenteerd 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 Vemieuwingsnetwerk, de 
diverse co-creatieprocessen, de GlOOO en de Stadsambassade. Waar dat tot spin-off voor 
de binnenstad en andere wijken leidde, is de opbrengst in de focus meegenomen. 

Vervolgens is er vanuit de financiële inbreng vanuit verschillende bronnen (jeugd, 
stadsbeheer, innovatie stedelijke vemieuwing, armoedebeleid) gematcht met wat deze 
stedelijke programma's aan opgaven stellen. De uitkomst daarvan is per gebied 
geprioriteerd op belang en bereik voor bewoners/wijk. Daarop is ook de financiële raming 
gekoppeld en (co)financiering gezocht binnen en buiten gemeentelijke programma's. 
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Het product daarvan is als Gebiedsagenda op diverse wijzen gecommuniceerd met 
bewoners en partners in de gebieden. Daarvoor zijn artikelen verschenen, bijvoorbeeld in 
wijkkranten en in de Regiokrant om het programma 2016 aan te kondigen en de 
mogelijkheid te bieden om daar op te reageren, met initiatieven te komen. Ook is er in het 
lopende overleg in de wijken gesproken en zijn vertegenwoordigers en bewoners in 
kennis gesteld van de initiatieven en voorstellen. 

Proces Gebiedsagenda 2017 

Zoals gezegd is de gemeentelijke organisatie goed verankerd in de Groningse wijken. Er is veel 
kennis van de wijken en er is contact met allerlei groepen bewoners. Bij de totstandkoming van 
het Gebiedsprogramma 2017 willen we zowel de participatie van bewoners en belanghebbenden 
als de accenten binnen de stedelijke programma's voor de wijken een belangrijker rol geven. 
Daartoe zullen we de komende maanden de volgende stappen doorlopen: 

• De Gebiedsopgave vaststellen - maart/april 2016 
Wat weten we van de wijken in de stad? Welke verschillen onderkennen we? En welke 
wijk- en gebiedsopgaven leiden wij hieruit af? De stedelijke basismonitor en de 
wijkkompassen geven hiervoor aanvullende informatie. In maart/april willen we mede op 
basis daarvan de gebiedsopgaven nader duiden en verder uitwerken. 

• De Gebiedsagenda - april/mei 2016 
Met de duiding van de gebiedsopgaven formuleren we een eerste aanzet voor de 
gebiedsagenda's. We willen dat gaan doen als Gebiedsteams met de wijkwethouders en 
de Wij-teams in de stad, aangevuld met informatie uit stedelijke programma's die te 
maken hebben met integraal gebiedsgericht werken. 
In mei gaan we de wijkbewoners en overige belanghebbenden (woningcorporaties, 
maatschappelijke instellingen, politie, etc.) betrekken in de discussie over de 
gebiedsagenda's. Daarbij willen we ook de 5 experimenten voorbereiden, die we voor de 
stadsdelen in petto hebben om ook uw Raad meer te betrekken en positie te geven in het 
gebiedsgericht werken. We willen wijkbewoners ook nadrukkelijker een rol geven in de 
besluitvorming over de gebiedsgerichte budgetten. 

• Het Gebiedsprogramma - j uni 2016 
Met het zorgvuldig doorlopen van de voorgaande fasen verwachten we in juni zover te 
zijn dat we kunnen gaan programmeren. Niet alleen voor de gemeentebegroting 2017, 
maar ook met een doorkijk naar de langere termijn. Het is de uitdaging om tot een 
meerjarenprogrammering te komen die we gemeenschappelijk kunnen onderschrijven. 
Het verankeren van het gebiedsgerichte programma in de stedelijke programma's staat 
daarbij voorop. 
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Tot slot. Het college denkt hiermee een goede samenhang te kunnen aanbrengen tussen de inzet 
vanuit de gemeente, wijk en samenwerkingspartners. Het gebiedsteam met de wijkwethouder is 
ervoor verantwoordelijk dat de discussie volgens een democratisch proces in de wijk verloopt. 

Resultaat moet zijn dat met onze inzet het Gebiedsprogramma steeds meer een door bewoners en 
samenwerkingspartners gedragen en herkende gebiedsagenda (c.q. wijkagenda) wordt en bijdraagt 
aan een effectieve gemeentelijke inzet in en met de wijk. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


