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Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 26 januari 2022

Betreft 
X Collegebrief

X Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Stand van zaken democratische vernieuwingsagenda

Stand van zaken democratische vernieuwingsagenda

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
F.M. Stol (concernadviseur strategie) / 050 367 6547 / fred.stol@groningen.nl

L.G.W. Reehuis (concernadviseur strategie) / 050 367 6418 / lidwien.reehuis@groningen.nl

Petra Maaskant (Bestuursadviseur) / 050 367 8567 / petra.maaskant@groningen.nl

Korte samenvatting:
De gemeente Groningen heeft vanaf 2014 een succesvolle traditie met Gebiedsgericht Werken en 

Democratische Vernieuwing. Al jaren werkt de gemeente Groningen aan het versterken van de lokale 

democratie door bijvoorbeeld gebiedsteams, wijk- en dorpswethouders, democratische 

experimenten, participatiewerkboek, Stem van Groningen, Gronings model, enz. Landelijk is de 

gemeente Groningen hierin een van de koplopers. Stapsgewijs werkt de gemeente Groningen op 

dorps- en wijkniveau naar meer zeggenschap waar inwoners zelf kunnen bepalen welke vorm van 

participatie en/of zeggenschap voor hen het meest passend is.

In het coalitieakkoord zijn ambities beschreven op het terrein van Gebiedsgericht werken en 

Democratische vernieuwing. Daarbij wordt in gezet op nabijheid, vertrouwen en betrokkenheid. In 

deze brief informeert het college u over de stand van zaken van de democratische 

vernieuwingsagenda. 

Vermeld op LTA?
X Ja 2021-172

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-democratische-vernieuwingsagenda.pdf
mailto:petra.maaskant@groningen.nl
mailto:lidwien.reehuis@groningen.nl
mailto:fred.stol@groningen.nl


Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-en-doorontwikkeling-

experimenten-Democratische-Vernieuwing-1.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/25-

november/09:45/Evaluatie-en-doorontwikkeling-experimenten-democratische-vernieuwing-

collegebrief-13-november-2019

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/25-

november/09:45/Evaluatie-en-doorontwikkeling-experimenten-democratische-vernieuwing-

collegebrief-13-november-2019-1

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 fase. 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. 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.  

In geval van spreektijden, maximaal 2 minuten per fractie.
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