
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 17 februari 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Het ‘Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie’

Het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie

Bijlage 1 - Het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie

Bijlage 2 - Evaluatierapport 5 experimenten democratische vernieuwing Groningen

Bijlage 3 - Eindrapport onderzoek coöperatieve wijkraad Oosterparkwijk

Bijlage 4 - Samenvatting onderzoek coöperatieve wijkraad Oosterparkwijk

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Liesbeth van de Wetering – 0650215753 / Fred Stol – 050 3676547

Korte samenvatting:
In deze beeldvormende sessie zal het college de raad meer uitleg geven over de inhoud van het 

raadsvoorstel. Dit naar aanleiding van het verzoek van de werkgroep ‘democratische vernieuwing’.

Raadsvoorstel

De afgelopen jaren heeft de gemeente Groningen in vijf verschillende wijken geëxperimenteerd met 

nieuwe vormen van democratie en gebiedsgericht werken. Ook in andere wijken en dorpen werden 

interessante nieuwe manieren van samenwerken ontwikkeld. Dit heeft het college geleerd dat het 

zinvol is te werken aan meer decentraal vormgegeven democratie. Het doel daarvan is het vergroten 

van de betrokkenheid, deelname, zeggenschap en het eigenaarschap van bewoners en 

samenwerkingspartners. In gesprek met bewoners (-collectieven en -organisatie) wil het college op 

maat zeggenschap in wijken en dorpen vormgeven. Hiervoor heeft het college het ‘Gronings model 

voor wijk- en dorpsdemocratie’ ontwikkeld. Het ‘Gronings model’ is de Groningse manier van het 

vormgeven van het gesprek, de agendasetting en de besluitvorming in en met de wijken en dorpen. 

Om recht te doen aan de verschillen in wijken en dorpen stelt het college voor om maatwerk te 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Het-Gronings-model-voor-dorps-en-wijkdemocratie.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-4-Samenvatting-onderzoek-Cooperatieve-Wijkraad-Oosterparkwijk.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-3-Eindrapport-onderzoek-Cooperatieve-Wijkraad-Oosterparkwijk.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Evaluatierapport-5-experimenten-Democratische-vernieuwing-Groningen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Het-Gronings-model-voor-wijk-en-dorpsdemocratie.pdf


ontwikkelen. Het gemeenschappelijke in deze aanpak is dat elke wijk dezelfde vraag gesteld wordt en 

ook dezelfde ruimte wordt geboden.

Vermeld op LTA?
X Ja 

X item nr 2020-182 

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):

Voorgeschiedenis
Op 25 november 2020 heeft er eerst een beeldvormende sessie waarin raadsleden met inwoners in 

gesprek konden gaan over de ervaringen. Daarna heeft er een meningsvormende sessie 

plaatsgevonden waarin raadsleden hun input konden meegeven voor dit raadsvoorstel. 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen. 

De agendacommissie heeft besloten tot deze beeldvormende sessie (naar aanleiding van het verzoek 

van de werkgroep ‘democratische vernieuwing’. Het is de bedoeling dat raadsleden worden 

bijgepraat over de inhoud van het stuk, wat staat er en waar beslist de raad over.

Nadere informatie
…
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