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Bijlage 1 - Het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie
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Korte samenvatting:
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
ontwikkelen. Het gemeenschappelijke in deze aanpak is dat elke wijk dezelfde vraag gesteld wordt en
ook dezelfde ruimte wordt geboden.
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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 voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven voor aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
Bespreking in één ronde, in geval van spreektijden max 5 minuten per fractie, college max 25
minuten.
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