
Voorbereidingsmemo
beeldvormend  / meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 4 november 2020

Betreft 
O Agendaverzoek

X College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Uitkomsten evaluatie experimenten democratische vernieuwing & doorontwikkeling

Evaluatie en doorontwikkeling experimenten democratische vernieuwing

Eindrapport onderzoek coöperatieve wijkraad Oosterparkwijk Breuer Intraval OIS

Evaluatierapport 5 Experimenten Democratische Vernieuwing Groningen

Samenvatting factsheet onderzoek coöperatieve wijkraad Breuer Intraval OIS

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Liesbeth van de Wetering – 050 367 8449

Korte samenvatting:
In een eerdere brief aan de raad heeft het college geschetst hoe de experimenten geëvalueerd 

worden en heeft het college een aanzet voor een inhoudelijke agenda gepresenteerd. Er is besloten 

een extra moment toe te voegen om als raad met bewoners in gesprek te gaan. Op basis van de 

evaluatie en de uitkomsten van het gesprek met bewoners wordt een raadsvoorstel opgesteld, dat 

op een later tijdstip wordt besproken met de raad. 

Eerst zal een beeldvormende sessie worden georganiseerd om de raadsleden in gesprek te laten  

gaan met de bewoners.

Op dezelfde dag vindt ook de meningsvormende sessie plaats. In deze sessie wil het college graag de 

mening / visie van de raad t.a.v. de volgende punten:

- Mening over de uitkomsten van de evaluatie (herkenning / aanvulling)

- Meningsvorming over de lessen die zijn te trekken voor de rol van de raad, college, 

ambtenaren en de samenwerking met bewoners

- Input ophalen voor de doorontwikkeling op de experimenten, die kan worden opgenomen in 

de agenda democratische vernieuwing 2020-2022

De input de meningsvormende sessie kan worden verwerkt in de notitie evaluatie experimenten 

democratische vernieuwing en wordt vervolgens aan de raad voorgelegd.

file:///var/websites/gemeenteraad.groningen.nl/documenten/convert/Evaluatie%20en%20doorontwikkeling
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-september/15:30/Geannuleerd-Evaluatie-experimenten-democratische-vernieuwing/Samenvatting-Factsheet-onderzoek-Cooperatieve-Wijkraad-Breuer-Intraval-OIS.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-september/15:30/Geannuleerd-Evaluatie-experimenten-democratische-vernieuwing/Evaluatierapport-5-experimenten-Democratische-vernieuwing-Groningen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-september/15:30/Geannuleerd-Evaluatie-experimenten-democratische-vernieuwing/Eindrapport-onderzoek-Cooperatieve-Wijkraad-Oosterparkwijk-Breuer-Intraval-OIS.pdf


Vermeld op LTA?
X Ja

item nr 2019/313 

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend

X Meningsvormend

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

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvormend 

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.

Meningsvormend

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 vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  

Het college wil graag input voor de nota die naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt geschreven. 

Het gaat daarbij om de volgende punten:

- Mening over de uitkomsten van de evaluatie (herkenning / aanvulling)

- Meningsvorming over de lessen die zijn te trekken voor de rol van de raad, college, 

ambtenaren en de samenwerking met bewoners

- Input ophalen voor de doorontwikkeling op de experimenten, die kan worden opgenomen in 

de agenda democratische vernieuwing 2020-2022

Voorstel om dit in één ronde te doen. Spreektijden per fractie maximaal 3 minuten, college voor een 

eventuele reactie maximaal 12 minuten.

Nadere informatie
…
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