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Aan de gemeenteraad,
Onderwerp
Overheidsparticipatie; ‘het dorpsbudget’ en ‘the Right to Challenge’.
Voorgestelde besluit
1.
2.
3.

kennis te nemen van de notitie ‘van inwonersparticipatie naar
overheidsparticipatie’.
de adviezen voor de keuzen die in de notitie ‘van inwonersparticipatie naar
overheidsparticipatie’ worden aangereikt, over te nemen.
zowel in 2017 als 2018 €. 25.000, - te onttrekken uit de reserve Wmo voor
experimenten met dorpsbudgetten en ‘the Right to Challenge.

Samenvatting
De gemeente Winsum wil de leefbaarheid in de dorpen in stand houden en verder
door ontwikkelen. Zij wil daarvoor initiatieven van (groepen) inwoners (blijven)
stimuleren. Vanuit het Ministerie van VWS en vanuit de WMO wordt bovendien
aangegeven dat gemeenten hiermee in de toekomst zelf meer aan de slag
moeten. Om daar beter handen en voeten aan te kunnen geven zijn nieuwe
werkwijzen nodig.
In bijgaande notitie worden twee nieuwe werkwijzen aan uw raad voorgelegd
waarmee in de afgelopen periode in Winsum al is geëxperimenteerd en waar we
mee verder willen gaan: ‘het dorpsbudget ’en The Right to Challenge’.
Uw raad wordt gevraagd een keuze te maken voor hoe we hiermee de komende
tijd verder mogen en kunnen gaan Als u ons advies volgt dan geeft u ons een
helder kader om samen met inwoners (de komende twee jaar) verder te gaan met
ontdekken en experimenteren.
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Inleiding
Het college vindt de instandhouding en ontwikkeling van de leefbaarheid in de
dorpen en kernen van Winsum belangrijk. Daar hebben we in Winsum in de
afgelopen jaren ook al goede ervaringen mee opgedaan. Een stevige Winsumse
‘civil society’ kan er bovendien voor zorgen dat de verbinding tussen inwoners
en lokale overheid na de herindeling beter overeind zal blijven.
In een goede dialoog en co-creatie met onze inwoners wil het college daarom
initiatieven (blijven) ondersteunen. Maar daarvoor zijn nieuwe werkwijzen nodig.
Eén van die werkwijzen is het Right to Challenge die genoemd staat in de WMO.
Een tweede werkwijze (die The Right to Challenge kan ondersteunen) is het
instrument ‘dorpsbudget’. Beide zijn in de afgelopen twee jaar samen met dorpen
onderzocht en d.m.v. pilots uitgevoerd.
Met een dorpsbudget hebben we geëxperimenteerd in Adorp en Tinallinge en
recentelijk heeft Sauwerd een dorpsbudget gekregen voor een doorstart van de
Buurtsuper. Dit laatste project is een mooi voorbeeld van ‘The Right to
Challenge’, maar in de praktijk zijn we daarmee al langer op kleine schaal bezig,
zonder dat we het zo noemen. We faciliteren bijvoorbeeld ook nu al kleine
projecten groenonderhoud die door inwoners worden uitgevoerd.
Adorp en Tinallinge hebben kort geleden verantwoording afgelegd over de
besteding van het dorpsbudget en deze worden nu door ons beoordeeld.
Onze aanpak bij de experimenten is dat we vooral samen, in co-creatie met
inwoners, op zoek willen gaan naar mogelijkheden. Met deze manier van doen
neigen we in Winsum meer in de richting van ‘overheidsparticipatie’ dan naar
burgerparticipatie. Het verschil is dat burgerparticipatie start bij de overheid en
ziet de burger als deelnemer en de overheid als initiatiefnemer. Er wordt gedacht
vanuit beleidsproblemen. Overheidsparticipatie daarentegen start bij de burger als
initiatiefnemer en de overheid is facilitator en denkt vanuit mogelijkheden.
Wettelijk- of beleidskader
Het instrument ‘Right to Challenge’ staat genoemd in de WMO. In deze wet is
een amendement opgenomen dat er een algemene maatregel van bestuur moet
komen waarin voorwaarden worden bepaald waaronder ingezetenen en
maatschappelijke initiatieven bij de uitvoering van het beleid kunnen worden
betrokken; het uitvoeren van taken van het college op grond van deze wet
daaronder begrepen. In de AMvB zal worden bepaald welke eisen gelden voor
het door ingezetenen en maatschappelijke initiatieven laten uitvoeren van taken
van het college.
In een reactie op het amendement heeft het ministerie van VWS aangegeven dat
er voorlopig in elk geval nog geen AMvB hoeft te komen. Gemeenten kunnen
hun eigen invulling geven aan het ‘Right to Challenge’ op het gebied van de
Wmo. Laten (te veel) gemeenten dit na, dan komt er alsnog een algemene
maatregel van bestuur.
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Probleem
Om overheidsparticipatie in de toekomst meer handen en voeten te kunnen
geven, ook gezien in het licht van de komende herindeling en om te bouwen aan
een sterke civil society, is nodig dat we nieuwe werkwijzen gaan gebruiken.
Doelstelling en randvoorwaarden
We willen inwoners meer invloed geven de leefbaarheid van hun directe
omgeving te beïnvloeden en vorm te geven d.m.v. het ‘dorpsbudget’ en ‘The
Right to Challenge’.
Mogelijke maatregelen / oplossing
In bijgaande notitie worden genoemde werkwijzen nader toegelicht en wordt uw
raad gevraagd binnen welke bandbreedte we hiermee kunnen en mogen gaan
werken.
Wij willen de gemeenteraad van Winsum concreet vragen:
- Kunnen bestaande subsidies een dorpsbudget worden en hoe ver
gaan we daar in?
- Hoe strikt (binnen welke regeldruk) moet de verantwoording van een
dorpsbudget er uit zien?
- Hoe ver willen we gaan met het ‘right to challenge’?
De kern is: hoe ver wij willen gaan in loslaten in vertrouwen?.
In de notitie ‘van inwonersparticipatie naar overheidsparticipatie’ krijgt u per
bovenstaande vraag een ‘keuzemenu’ gepresenteerd met drie opties. Wij geven
u daarbij alvast een beargumenteerd advies om uw keus te laten vallen op één
van de drie opties.
Indien u ons advies overneemt dan betekent dat concreet dat u ons een helder
en werkbaar kader geeft om samen met inwoners de komende twee jaar verder
te gaan met ontdekken van en experimenteren met ‘dorpsbudgetten’ en ‘Right to
Challenge’.
Advies / Voorstel
1. We vragen de gemeenteraad van Winsum kennis te nemen van de notitie
‘van inwonersparticipatie naar overheidsparticipatie’.
2. We vragen de gemeenteraad de adviezen voor de keuzen die in de notitie
worden aangereikt, over te nemen.
3. We vragen de gemeenteraad zowel in 2017 als 2018 €. 25.000, - te
onttrekken uit de reserve Wmo voor experimenten met dorpsbudgetten en
‘the Right to Challenge.
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Financiële consequenties
Voor financiele experimenteerruimte op gebied van dorpsbudgetten en ‘Right to
Challenge’ is per jaar €. 25.000,- nodig. Dat bedrag is gebaseerd op ervaring
met eerdere experimenten. Adorp kreeg €. 8000,- voor uitvoering van hun
dorpsplan, Tinallinge kreeg €. 5000,- voor uitvoering van projecten in de
buitenruimte en recentelijk kreeg Sauwerd €. 8000,- voor de doorstart van de
Buurtsuper. We verwachten dat we met €. 25.000,- per jaar weer drie tot vier
dorpen die ervoor kiezen te experimenteren verder kunnen helpen.
Voor dit budget kan worden geput uit de reserve WMO.
Communicatie
Communicatie vindt plaats via de gebruikelijke media.

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:
1. kennis te nemen van de notitie ‘van inwonersparticipatie naar
overheidsparticipatie’.
2. de adviezen voor de keuzen die in de notitie ‘van inwonersparticipatie naar
overheidsparticipatie’ worden aangereikt, over te nemen.
3. zowel in 2017 als 2018 €. 25.000, - te onttrekken uit de reserve Wmo voor
experimenten met dorpsbudgetten en ‘the Right to Challenge.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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