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UITNODIGING  

Aan  Gemeenteraad 

Van   Paul de Rook  

CC   

Datum  23 september 2020 

Onderwerp  Sessie evaluatie experimenten Democratische Vernieuwing en toezending evaluatie-rapporten 

 

Geachte Raad, 
 
Hierbij sturen we u de evaluatierapporten die zijn verschenen in het kader van de experimenten 
Democratische Vernieuwing en Gebiedsgericht Werken. Het betreft: 

- Het onderzoek van Reijerse/Bijker naar de 5 experimenten 
- Het onderzoek van Breuer Intraval/OIS naar de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk 
- Een samenvattend document/factsheet van het onderzoek van Breuer Intraval/OIS naar de 

Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk 
- Een beschouwing van de Bewonersorganisatie Oosterpark over de Coöperatieve Wijkraad 

Oosterparkwijk (ingekomen stuk) 
 

In de eerdere brief aan uw raad hebben we een agenda voor de komende periode gepresenteerd en 
geschetst hoe we de experimenten evalueren. Essentie daarvan was een aanpak met een dialoog 
per wijk met bewoners, belanghebbenden, ambtenaren, college en raad per wijk. Bij de 
georganiseerde dialoogavonden in de wijken waren veel bewoners, maar waren wijkwethouders en 
raadsleden beperkt aanwezig. De essentie om samen te evalueren en te spreken over de 
doorontwikkeling, kwam zo maar deels uit de verf. Vandaar dat dit extra moment om in gesprek te 
gaan met bewoners is toegevoegd aan de agenda. Naast de deelnemers aan de experimenten (2 per 
wijk) is de Bewonersorganisatie Oosterpark uitgenodigd voor de bijeenkomst. Zij hebben vanaf de 
voorbereiding van het experiment Coöperatieve Wijkraad aangegeven geen medewerking te 
verlenen aan het inrichten en uitvoeren van het experiment, maar het experiment wel kritisch te 
volgen. Hun bevindingen zijn opgetekend in bijgaand ingekomen stuk. 
 
Op 30 september zullen bijgevoegde rapporten aan uw raad worden gepresenteerd door de 
onderzoekers. Hierna zult u daarover met betrokken bewoners in gesprek gaan. Daarop aansluitend 
heeft uw raad een meningsvormende sessie. Vervolgens stelt het College een voorstel op, ter 
agendering in het najaar, waarin we ook de uitkomsten van de sessie op 30-9 een plek geven. 
 
Programma 30-09-2020 
Locatie: de Oosterpoort 
 
16.30 Ontvangst en aftrap door wethouder Paul de Rook: 

Korte terugblik op totstandkoming experimenten en agenda Democratische Vernieuwing en 
Gebiedsgericht Werken. Aanzet voor gesprekspunten. 

16.40 Presentatie van de onderzoeken door Breuer Intraval/OIS en Reijerse/Bijker 
17.00 Gesprek tussen raad en bewoners die betrokken zijn bij de experimenten (plenair) 
18.00 Einde dialoog (vertrek naar de Radesingel) 
18.15 Meningsvormende sessie van de raad (aan de Radesingel) 
19.00 Einde 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Evaluatie-en-doorontwikkeling-experimenten-Democratische-Vernieuwing.pdf

