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Vraag van de dag

Wat is de grootste opgave in de 
lokale democratie?



 Meer vormen van directe democratie op lokaal niveau mogelijk maken 

Gesprekspunten

 Zoektocht: Oplossingen gericht op structuur, methodiek of 
gedrag?

 Waar structuur nodig en waar flexibiliteit?
 Pluriformiteit versus uniformiteit
 Inzet op welke schaal: regio / gemeente / stad / stadsdeel /

wijk / buurt / kern / dorp / straat
 Hoe ontdekken we wat wél werkt?!



Analyse

 Participatie-elite
 Tweedeling & grote groep ‘buitenstaanders’
 Rol van de ‘zwijgende goedwillende’ meerderheid
 ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’
 (Partij)politiek vergroot het conflict, op wijkniveau lopen 

meningsverschillen vaak niet langs ideologische scheidslijnen
 Verleerd samen te werken aan de publieke zaak: dialoog, 

gesprek burger-burger
 Wat is burgerschap anno 2017?
 Zoektocht naar goede verbinding van verticale en horizontale 

wereld
 Representatie wordt niet meer zo beleefd

























Bewonersinitiatief Processen/initiatieven 

onder regie gemeente en 

Raad

Coproductie

• G1000 / WijkG100
• Wijkcoöperatie 

Korrewegwijk

• Golvend Lewenborg
• Tegenlicht Meetups

• SocialLabs050

• Convenant Bewoners-

organisaties

• StadAdviseert (follow-up 
adviesraden)

• Initiatievencafé

• Ontwerpcafé

• Groenparticipatie

• Wijkstemdag

• Veranderlabs

• WIJS

• Let’s Gro

• Wijken voor Jeugd

• Right to Challenge

• Burgerbegroting 

• Stadspanel

• Next City

• Innovatieatelier

• Open Raad (adoptie 

initiatieven)

• Experimenten gebiedsgericht 

werken

• Jongerenparticipatie/

Kinderburgemeester

• Wijkbedrijf

• Vernieuwingsnetwerk

• Coöperatieve 

wijkraad
• BOOM (Bewoners- en 

Ondernemers 

Ontwikkel 

Maatschappij) 

Oosterparkwijk

• Stadsambassades/ 

#nieuwgroningen

• Cocreatie





5 experimenten Gebiedsgericht werken
Herontwikkeling A-kwartier; Wijkbedrijf Selwerd; Golvend 

Lewenborg; Buurtsamenwerking De Wijert – Helpman; 

Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk

Rol van de raad, afwisselend accent op: 

 Kaderstellend (inhoudelijke kaders/uitgangspunten benoemen)
 Budget ter beschikking stellen aan wijk/dorp
 Controlerend (op inhoud)
 Beoordelen democratisch proces (aan de voorkant beoordelen 

procesontwerp, tussentijds volgen, achteraf controleren en 
beoordelen)

 Meedoen in proces in wijk/dorp (informatief, opiniërend, 
verbindend?)

 Volksvertegenwoordigend
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Stadadviseert

 verbinding tussen participatieve en representatieve vormen van democratie 

 Adviesraden gestopt
 Stedelijke adviesgroep
 Flexibele netwerken
 Kennisinstellingen
 Stadspanel-onderzoek
 Procesontwerp 

beleidscyclus
- n responsieve, dienstverlenende overheid die er is voor burgers
 Meer zeggenschap delen of overdragen van de gemeenteraad aan de 

bewoners
 Verbreding naar maatschappelijke gemeenschapsdemocratie 



Burgertop / Wijktop / G1000

 Initiatief van burgers
 Mensen samenbrengen d.m.v. loting
 Samen agenda maken → vertalen naar plannen → 

samen kiezen
 Energie, dialoog, gesprek burger-burger



 Meer vormen van directe democratie op lokaal niveau mogelijk maken 
 Meer gebruik maken van digitale instrumenten om burgers te 

bereiken, meningen te peilen en mee te laten beslissen 
 Bevorderen van democratisch burgerschap 
 Zoeken van verbinding tussen participatieve en representatieve 

vormen van democratie 
 Bevorderen van een responsieve, dienstverlenende overheid die er is 

voor burgers
 Meer zeggenschap delen of overdragen van de gemeenteraad aan de 

bewoners
 Verbreding naar maatschappelijke gemeenschapsdemocratie 



Golvend Lewenborg -

Burgerbegroting

Doelen

● Betere vertegenwoordiging van de wijk in flexibele 
netwerken. ‘Golvend Lewenborg’ is aanvullend op 
bewonersorganisaties.

● Eigenaarschap van vraagstukken en oplossingen, en 
prioritering van wijkagenda door wijkbewoners.

● Dialoog burger – burger
● Overdragen van zeggenschap over een wijkbudget naar de 

wijkbewoners: bijvoorbeeld in de vorm van een 
burgerbegroting.

● Het mag ook léuk zijn.







Invloed 

burgers

Wie betrokken? Onderwerp 

burger-

gesprekken

Dialoog gericht op

XS Informeren Alle bewoners Kennisopname 

van de begroting

Informatie overdracht

S Consulteren Belangengroepen en 

actieve organisaties. 

Eventueel 

individuele burgers.

De keuzes in de  

begroting

Peiling meningen over 

begrotingskeuzes

M Uitwisseling Een mix van 

belangengroepen en 

(actieve) bewoners

(aantal) 

Begrotings-

Onderwerpen

Meningen delen, 

meningsvorming en 

oplossingskwaliteiten 

benutten

L Burger-

prioritering

Gericht op alle (netwerken 

van) burgers

Keuzes in de hele 

begroting

Begrotingsprioriteiten 

stellen

XL Burgerregie Gericht op individuele 

burgers, netwerken van 

burgers en georganiseerde 

burgers

Begroting 

uitvoeringsklaar

maken

Beslissen over 

begroting en zorgen 

dat het uit te voeren is
Bron: Joop Hofman, 

2011



Oosterparkwijk: 

Coöperatieve wijkraad

• Loting en dialoog centraal

• Grotere legitimiteit van besluitvorming.

• Opdoen van democratische ervaring, het voeren van dialoog.

• Bewoners beslissen samen met raadsleden over vraagstukken 

in de wijk, betrekken de hele wijk. Representatieve en 

participatieve democratie verbinden.

• Meer eigenaarschap in de wijk, van zowel de problemen als de 

oplossingen. Alle bewoners zijn expert als het om de wijk gaat 

waar ze wonen. De wijk is van hen.

• Meer betrokkenheid in de wijk en meer diversiteit van 

betrokkenen.



 Meer vormen van directe democratie op lokaal niveau mogelijk maken 
 Meer gebruik maken van digitale instrumenten om burgers te bereiken, meningen te peilen 

en mee te laten beslissen 
 Bevorderen van democratisch burgerschap 
 Zoeken van verbinding tussen participatieve en representatieve vormen van democratie 
 Bevorderen van een responsieve, dienstverlenende overheid die er is voor burgers
 Meer zeggenschap delen of overdragen van de gemeenteraad aan de bewoners
 Verbreding naar maatschappelijke gemeenschapsdemocratie 



 Meer vormen van directe democratie op lokaal niveau mogelijk maken 

Gesprekspunten

 Oplossingen gericht op structuur, methodiek of gedrag?
 Waar structuur nodig en waar flexibiliteit?
 Pluriformiteit versus uniformiteit
 Inzet op welke schaal: regio / gemeente / stad / stadsdeel /

wijk / buurt / kern / dorp / straat
 Bestuurlijke en ambtelijke nabijheid
 Wat is burgerschap anno 2017?
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Einde
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Extra












