Van inwonersparticipatie naar
overheidsparticipatie met nieuwe werkwijzen.
Geschreven door Marc Latuputty & Janet Appelhof
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1. Inleiding
Veel inwoners in Nederland voelen zich verantwoordelijk voor hun wijk of dorp en zetten
zich daarvoor vrijwillig in. Ze organiseren schoonmaakacties in de straat, kopen zelf
collectief zonnepanelen in of richten een lokale zorgcoöperatie op. Ook in de gemeente
Winsum zijn veel inwoners actief.
Als mensen zelf meer initiatieven nemen, vraagt dat om een andere rol van de overheid. Die
rol wordt meer ondersteunend. De overheid stuurt van oudsher hiërarchisch democratisch
via de politiek en bewaakt rechten en plichten. Ook gedraagt de lokale overheid zich als een
bedrijf dat resultaatgericht, klantbewust en doelmatig opereert.
Bij overheidsparticipatie gaat het over een meer netwerkende overheid die zich rekenschap
geeft van verhoudingen waarin via samenwerking met het maatschappelijk middenveld, het
bedrijfsleven en inwoners(groepen) vorm wordt gegeven aan de samenleving. Bij
overheidsparticipatie is het de grote uitdaging om steeds op zoek te gaan naar evenwicht
tussen de verschillende vormen van sturing.

Loslaten in vertrouwen
In het rapport ‘Loslaten in vertrouwen’ (2012) van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB)
wordt gesteld dat de participatiesamenleving al bestaat. Het is de overheid die moet veranderen
om de samenleving ruimte te geven. Niet om te bezuinigen maar vooral om talenten en kennis van
inwoners niet onbenut te laten, aldus ROB. Hoewel we meer taken door inwoners willen laten
verrichten, is het de vraag of ze dat ook kunnen.
ROB stelt het volgende:¨Veel inwoners zijn in staat om publieke taken op zich te nemen, maar dat
geldt niet voor iedereen en voor elke taak¨. Een belangrijke factor is vertrouwen. De mate waarin
inwoners vertrouwen hebben in zichzelf, hun medemens of de overheid en democratie heeft
invloed op de mate waarin ze in staat zijn om gemeentelijke taken over te nemen.
Er is dus sprake van een wederkerigheidsrelatie. Enerzijds zullen wij inwoners ruimte en
vertrouwen moeten geven om gemeentelijke taken uit te voeren. Wat betekent dat we zelf minder
ruimte hebben voor sturing van de uitvoering van ons beleid. Anderzijds betekent dit dat we meer
vertrouwen van inwoners terug krijgen, als wij de vrijheid geven om inwoners zelf invloed uit te
oefenen op de leefomgeving. Afhankelijk van de inzet van inwoners, wordt de fysieke en/of
sociale leefbaarheid verbeterd. De kans is in ieder geval groot dat de tevredenheid hierover
toeneemt omdat inwoners er medeverantwoordelijk voor worden.

In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat we inzetten op zelfredzaamheid en
inwonersparticipatie onder onze inwoners. De instandhouding en ontwikkeling van de
leefbaarheid in de dorpen en de kernen vinden wij belangrijk. In een goede dialoog met onze
inwoners stimuleren en ondersteunen wij initiatieven. We hebben daarbij al goede ervaringen
opgedaan. Maar we zien ook dat de rol van de gemeente verandert. Steeds meer wordt een
beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners. Bij de stimulering van die
zelfredzaamheid gaan we samen met inwoners in gesprek, op zoek naar mogelijkheden om
dit vorm te geven.
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Leeswijzer
Deze nota geeft richting aan en stelt vragen over hoe we inwonersparticipatie/
overheidsparticipatie binnen de gemeente Winsum verder kunnen brengen. In hoofdstuk 2
wordt beschreven wat we nu al doen op het gebied van inwonersparticipatie. In hoofdstuk 3
worden twee nieuwe instrumenten voorgesteld om inwonersparticipatie verder vorm te
geven en daarbij wordt ook het experiment beschreven waarbij deze instrumenten in
gemeente Winsum worden ingezet. Hoofdstuk 4 geeft een korte opsomming van de
bevorderende en belemmerende factoren rondom die twee instrumenten en in hoofdstuk 5
wordt aan u gevraagd hoe we met deze instrumenten verder kunnen en willen gaan.
2. Inwonersparticipatie in Winsum, wat doen we al?
Dit hoofdstuk beschrijft welke instrumenten voor
inwonersparticipatie we al hebben in Winsum en hoe die
in de praktijk werken. Voor de overzichtelijkheid zijn de
instrumenten geordend volgens de zogenaamde
participatieladder. Met een participatieladder wordt de
hiërarchie van participatievormen gerangschikt.
A. Informeren
In Winsum worden inwoners geïnformeerd over
gemeentelijk beleid via de bekende mediakanalen zoals
persberichten, lokale huisbladen maar ook social media
zoals twitter en op bijeenkomsten met dorps- en
wijkbelangenverenigingen. Bij ingrijpende veranderingen
organiseren we informatiebijeenkomsten voor bepaalde
groepen inwoners. Inwoners worden op de hoogte gebracht van nieuw beleid en wat dat
voor hen betekent. Er zijn bijvoorbeeld inloopspreekuren geweest om informatie te geven
over veranderingen van de eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp.
B. Raadplegen
Bij nieuwe beleidsontwikkeling
vragen we inwoners naar hun
mening, opvatting en visie. We
beslissen zelf wat we daarmee
doen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij
de totstandkoming van sportbeleid
en de structuurvisie. Een heel ander
voorbeeld is het inspreekrecht voor
inwoners tijdens
raadsvergaderingen.
Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen dorps- en wijkbelangenverenigingen en het
college van burgemeester en wethouders. Door middel van het overleg kunnen verenigingen
in een vroeg stadium meedenken aan het beleid en aangeven welke initiatieven en plannen
ze zelf hebben om de leefbaarheid te bevorderen. De gemeente verleent (voor zover
mogelijk) medewerking door advies en informatie te geven.
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Naast structureel overleg kunnen dorps- en wijkbelangenverenigingen het college en de raad
in hun dorp of wijk op bezoek vragen. Tijdens dit bezoek kan de vereniging aangeven waar
ze mee bezig zijn en bij welke zaken zij hulp of ondersteuning van de gemeente nodig
hebben.
C. Adviseren
Advisering gaat technisch gezien een
stap verder dan raadplegen, maar de
grens tussen beide is niet altijd
duidelijk te trekken.
In Winsum kennen we meerdere
adviesorganen. De Wmo-adviesraad
Winsum adviseert gevraagd en
ongevraagd over ontwikkeling van
beleid en de uitvoering Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). De cliëntenraad BMWE doet
dit op het gebied van de
participatiewet.
De Wmo-adviesraad van Winsum
De cliëntenraad vraagt aandacht voor
mensen die zelf geen inkomen kunnen verwerven. Ten slotte behartigt Stichting
Gehandicapten Platform Winsum de collectieve belangen van de doelgroep gehandicapten.
D. Coproduceren
Bij coproductie, ook wel co-creatie genoemd, is er evenwicht in samenwerking tussen
gemeente en inwoners. In Winsum doen we dat met behulp van een aantal instrumenten:
Dorpencoördinator
Sinds 2006 heet de gemeente Winsum een dorpencoördinator. Zij is het eerste
aanspreekpunt voor vrijwilligers, dorpsbelangenverenigingen en andere organisaties. Zij legt
verbindingen tussen inwoners en gemeente en biedt ondersteuning bij het opstellen van
plannen en projecten, die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen.
Handleiding voor dorpsplannen
We hebben samen met inwoners een handleiding gemaakt met daarin do’s en dont’s voor
ontwikkeling van een dorpsplan. Er staat o.a. in welke onderwerpen in een dorpsplan kunnen
worden opgenomen (niet alleen ‘groen en grijs’, maar ook wonen, sociale cohesie, sport
enz). Er wordt geadviseerd vooral te kijken naar wat wel of niet verenigbaar is met
gemeentelijk of provinciaal beleid, zodat de sommige dromen geen luchtkastelen worden. De
handleiding is geen ‘harnas’, wel een nadrukkelijke aanbeveling. Een dorps-of wijkplan wordt
niet door de raad vastgesteld. Het is een ‘levend’ document en blijft het ‘geestelijk
eigendom’ van het dorp of de wijk zelf.
Samen groen onderhouden
Als inwoners zelf groen willen onderhouden, willen we hen de kans geven. In een
overeenkomst wordt dan vastgelegd wat zij wel en wat niet zelf doen en wat de gemeente
blijft doen. We hebben al verschillende overeenkomsten met inwoners afgesloten in Den
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Andel, Winsum, Tinallinge en Ezinge. Inwoners beheren vooral bosjes en beplanting in de
openbare ruimte. We hebben hierin een faciliterende rol.

Het onderhoud van bloembakken door
inwoners

De ondertekening van de beheerovereenkomst van
de bosjes in Den Andel

E. (Mee)Beslissen
De hoogste trede van de participatieladder gaat over het zelfstandig en in vrijheid
beslissingen nemen door inwoners zelf. De gemeente verdwijnt niet uit beeld, maar
faciliteert waar dat nodig is. Hier hebben we in Winsum nog geen instrumenten voor.
Subsidies en opbouwwerk
Naast bovenstaande instrumenten zijn er nog twee belangrijke participatie-instrumenten die
ook genoemd moeten worden. Ten eerste verstrekt de gemeente Winsum subsidies aan
inwoners die zelf een initiatief hebben of een project willen opzetten en ten tweede
ondersteunt de gemeente inwoners ook door middel van professionele
opbouwwerkondersteuning.

3. Experiment inwonersparticipatie met twee nieuwe instrumenten voor Winsum
In de gemeente Winsum hebben we al veel stappen gezet op het gebied van
inwonersparticipatie met wat hierboven staat beschreven. Maar we zijn samen met inwoners
nog steeds bezig om ons hierin verder te ontwikkelen. In deze notitie bespreken we twee
nieuwe instrumenten die in Winsum geïntroduceerd kunnen worden:
A. Een dorpsbudget
Met een dorpsbudget wordt bedoeld dat inwoners van een dorp of wijk een eigen budget
krijgen om naar eigen inzicht, eigen initiatieven of projecten gericht op de sociale en/of
fysieke leefbaarheid, zelf te kunnen financieren. Hoogeveen en Emmen zijn voorbeelden van
gemeenten die ervaring hebben met dit instrument. De gemeente Winsum heeft daar kennis
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van genomen, maar wil de formats niet één op één (top-down) kopiëren naar haar eigen
gemeente. We willen zoveel mogelijk in overleg met inwoners en rekening houdend met hun
wensen de zaken voor elkaar krijgen, zodat er een stevig fundament aan draagvlak ontstaat
voor de invoering van een dorpsbudget.
B. ‘Right to Challenge’
Bij het ‘Right to Challenge’(het recht om uit te dagen) kunnen inwoners (-organisaties) zelf
het initiatief nemen om een gemeentelijke dienst of taak uit te voeren, als zij vinden dat het
beter/anders moet.
Right to Challenge
In de Wmo 2015 is het ‘Right to Challenge’ opgenomen, dat de doe-democratie meer
kracht gaat geven. Gemeenten kunnen dit recht als bestuursmaatregel inzetten en moeten
hier zelf invulling aan geven. Daarmee krijgen burgers het recht om de overheid uit te dagen
wanneer zij menen een dienst beter te kunnen aanbieden.
Right to Challenge is een concept uit Engeland en maakt daar deel uit van het localism-act.
Het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) heeft deze buurtrechten
naar de Nederlandse situatie vertaald en houdt ook de ontwikkelingen bij rond het Right to
Challenge binnen de Nederlandse gemeenten.
Het initiatief verschuift dus van overheid naar burger. Naar meedoen en eigen initiatief
nemen. Met dit ‘Right’ krijgen bewoners ook de middelen en de verantwoordelijkheid.
Bewoners en maatschappelijke organisaties krijgen meer te zeggen over o.a.:
 lokale voorzieningen voor zorg en welzijn.
 de leefbaarheid en het onderhoud van de directe leefomgeving.
Voorbeelden:
 uitvoeren groenonderhoud in de buurt onder leiding van inwoners(-organisaties).
 uitvoeren zorg en welzijn: inwoners(-organisaties) krijgen meer mogelijkheden om zelf
een deel van de Wmo-taken uit te voeren, als zij vinden dat zij dit beter kunnen dan
bijvoorbeeld de gemeente.
 dorps- of zorgcoöperaties die diverse taken op zich nemen en op een slimme wijze
uitvoeren.
Wat vinden onze inwoners van een dorpsbudget en het ‘Right to Challenge’?
In 2015 hebben we onderzoek gedaan naar wat inwoners van bovenstaande instrumenten
vinden en wat hun behoefte is. We zijn het onderzoek begonnen in dorpen die een recent
dorpsplan hebben of er één aan het ontwikkelen zijn. Omdat dorpsplannen door inwoners
zelf zijn ontwikkeld, steunt de inhoud op breed draagvlak. Er staan leefbaarheidsinitiatieven
in die direct kunnen worden uitgevoerd waardoor de dorpen snel aan de slag kunnen.
Vervolgens hebben we een dorp zonder dorpsplan gevraagd wat zij van een dorpsbudget of
het ‘Right to Challenge’ vinden. Tot slot hebben we alle inwoners door middel van een
enquête deze vraag ook gesteld.
Pilotdorpen
Wij hebben in maart 2015 Adorp, Baflo en Sauwerd als eerste benaderd om als pilotdorp
voor een dorpsbudget te willen fungeren. Reden voor de keuze voor deze dorpen was omdat
het dorpsplan van Adorp al gereed was en Baflo en Sauwerd al goed op weg waren. In
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Ezinge en Garnwerd was men op dat moment nog niet of nauwelijks begonnen met een
dorpsplan. Uit gesprekken met deze dorpen kwam naar voren dat:
 Adorp een dorpsbudget een goed idee vindt, mits deze gekoppeld is aan uitvoering
van hun dorpsplan. Adorp wil geen eigen dorpsbudget als dat betekent dat zij
verantwoordelijk worden gesteld voor het verdelen van geld over de verschillende
organisaties en verenigingen in hun dorp. Adorp wil ook (nog) niet mee doen aan het
‘Right to Challenge’; het dorp wil geen gemeentelijke taken zoals groenonderhoud
overnemen.
 Dorpsbelangen Baflo/Rasquert kon nog geen antwoord geven op deze vragen omdat
ze zich eerst volledig wilden richten op de ontwikkeling van hun dorpsplan.
 In Sauwerd neigt men ook naar koppeling van een dorpsbudget aan de uitvoering van
het dorpsplan, maar daar heeft men ook nog geen zicht op hoe dat vorm zou moeten
krijgen want hun dorpsplan is ook nog in ontwikkeling. Ook geeft Sauwerd aan te
wachten totdat hun dorpsplan klaar is, voordat zij verder willen nadenken of zij mee
doen aan het ‘Right to Challenge’.
In mei hebben we Tinallinge gevaagd wat zij van een dorpsbudget of het ‘Right to Challenge’
vinden. De keus voor Tinallinge kwam voort uit dat dit dorp een sterke sociale samenhang
kent en al langer zeer actief is op het gebied van groenparticipatie. De inwoners
onderhouden al jarenlang een kruidentuin. In een beheerovereenkomst met de gemeente
staat welke taken zij daar uitvoeren. Tinallinge is geïnteresseerd in het nemen van verdere
stappen op dit gebied. Zij staan open voor experimenten.

De kruidentuin die door de actieve groencommissie in Tinallinge wordt beheerd

Tinallinge wil graag met een dorpsbudget aan de slag. Men vindt het te vroeg om iets te
zeggen over het ‘Right to Challenge’, maar wil daar wel over nadenken.

Door middel van een enquête We zien een dorpsbudget en/of het ‘Right to Challenge’ zitten.
hebben we gepeild hoe alle
inwoners van Winsum staan
tegenover invoering van een
dorpsbudget / ‘Right to
Challenge’.
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Concrete stappen in Adorp en Tinallinge zijn gezet.
Adorp
Adorp wil graag een dorpsbudget koppelen aan uitvoering van hun dorpsplan. Hun dorpsplan
kent door de manier waarop deze is ontwikkeld democratische legitimiteit. Initiatieven die
hierin staan, rekenen op draagvlak van de inwoners van het dorp.
Adorp had wel behoefte aan afspraken/een kader voor hoe zij het budget kunnen en mogen
besteden. De gemeente is met dorpsbelangen Adorp in gesprek gegaan over hoe die
afspraken er uit moeten zien. Dit leverde het volgende op.
Afspraken voor inzet dorpsbudget
 De dorpsbelangenvereniging beheert het budget en verantwoordt achteraf hoe
het dorpsbudget is besteed.
 De dorpsbelangenvereniging voert de initiatieven uit of zorgt ervoor dat de
initiatiefnemer(s) de middelen ontvangen om het initiatief uit te voeren.
 Een initiatief mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid, wet- of regelgeving.
 Iedere inwoner van het dorp moet de kans krijgen een initiatief in te dienen bij de
dorpsbelangenvereniging.
 De initiatieven kunnen rekenen op draagvlak in het dorp.
 Indien het dorpsbudget niet toereikend is om alle initiatieven uit te voeren, dient
de dorpsbelangenvereniging een keuze te maken. Dit moet een democratische
keuze zijn van de inwoners van het dorp.
 Inwoners van dorpen schatten bij het uitvoeren van initiatieven zelf in, in
hoeverre de gemeente ingelicht wordt over de uitvoering van de initiatieven.

Deze afspraken worden nu en in de toekomst gebruikt voor alle dorpen die een dorpsbudget
willen inzetten voor uitvoering van leefbaarheidsinitiatieven.
Adorp heeft een dorpsbudget van € 8.000, gekregen voor uitvoering van
leefbaarheidsinitiatieven. Voorbeelden: plaatsen
van een picknicktafel, het continueren van het
geven van een tabletcursus voor 55-plussers,
een informatievoorziening voor nieuwe
inwoners, plaatsing van een omheining rondom
glasbakken, aanschaf van een AED plus een
cursus, onderhoud van de begraafplaats,
creëren van een bibliotheekvoorziening,
realiseren van een hondentoilet’, onderhoud van
speeltoestellen op school en de uitbreiding van
de website met social media. Dorpsbelangen

Tabletcursus voor 55-plusser
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Adorp organiseerde een speciale ledenvergadering waarin leden hun mening konden geven
over de besteding van het geld. Vervolgens heeft de dorpsbelangenvereniging een
omschrijving van alle projecten op een rij gezet op de website van het dorp en op social
media.
Adorp denkt ook aan manieren voor
slimme cofinanciering. Toen inwoners van
Adorp bijvoorbeeld samen vrijwillig aan de
slag gingen om de speelvoorzieningen bij
de school op te knappen heeft
dorpsbelangen Adorp geregeld dat het
schoolbestuur Lauwers en Eems een deel
van de kosten op zich heeft genomen,
waardoor de uitgaven op het dorpsbudget
minder werden. Het dorpsbudget geeft
inwoners de vrijheid om zelf de
leefomgeving vorm te geven en dat is
precies wat er in Adorp is gebeurd. Het
brengt inwoners bij elkaar om samen aan
de slag te gaan. De energie in het dorp
Het schoolplein na de inzet van inwoners uit Adorp
zet zich de komende tijd voort.
Tinallinge
Tinallinge heeft op een andere manier dan in Adorp draagvlak gegenereerd voor het
dorpsbudget. Inwoners zijn per mail geïnformeerd (men kent elkaar allemaal, het dorp is
klein). Gevraagd werd initiatieven te melden op het gebied van sociale en/of fysieke
leefbaarheid. Vervolgens zijn op een open avond alle initiatieven besproken en zijn ze verder
uitgewerkt. De initiatieven werden geclusterd naar vier thema’s (een bloemrijk dorp, een
aangekleed dorp, verbinding in het dorp en wandelen in en rondom het dorp).
Tinallinge heeft door middel van een stemming gekozen om het thema ‘een bloemrijk dorp’
prioriteit te geven. Daarna werd een High Tea georganiseerd om inwoners de verder te laten
discussiëren over de uitvoering. Vervolgens is een voorstel naar de gemeente gestuurd. In
het voorstel staat: bermen langs de weg voorzien van bloemen, bewoners top tien
planten/bloemen laten kiezen, fotowedstrijd als de bloemen groeien en bloemschikdagen.

High Tea waarbij alle inwoners zijn uitgenodigd om over het dorpsbudget te discussiëren
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Als er geld over is, kijkt Tinallinge of ook initiatieven van het thema ‘een aangekleed dorp’
kunnen worden uitgevoerd, zoals zitbankjes in het dorp opknappen, blikvanger plaatsen en
onderhouden en een bibliotheekvoorziening creëren. Tinallinge heeft van de gemeente
Winsum een dorpsbudget gekregen van € 5.000, -. Dit is een lager bedrag dan Adorp
vanwege het geringere inwonersaantal.

Het ‘groene’ Tinallinge vanuit de lucht (nu nog zonder bloemrijke bermen)

Inwoners van Tinallinge gaan de komende periode aan de slag. De resultaten zullen dan
zichtbaar worden. Men gaat in het dorp met elkaar in gesprek over de bereidheid om het
onderhoud van de bermen en bankjes en eventueel gladheidsbestrijding in eigen beheer uit te
voeren.

4. Haken en ogen?
In het voorgaande hoofdstuk zijn de (voorlopige) resultaten beschreven van het experiment.
We zitten nog in de experimenteerfase en we zijn er nog niet. Er zijn zeker nog hobbels te
nemen als we hier verder mee willen gaan. In het volgende schema staat een korte
opsomming.

Interne factoren
(gemeentelijke organisatie)

Bevorderende factoren
Veel ambtenaren in Winsum
hebben al korte lijntjes met
inwoners en werken waar
mogelijk samen met
inwoners om projecten en
initiatieven verder te
brengen.

Belemmerende factoren
Burgerinitiatieven kunnen
botsen met de taken en
belangen van de gemeente of
bedrijven.

11

Het college van Winsum
heeft zich in haar
collegeprogramma
uitgesproken dat zij ruimte
wil geven aan
inwonersparticipatie.

Externe factoren (inwoners)

Bijna alle initiatieven hebben
op enig moment de overheid
nodig.
Er zijn in Winsum al veel
praktijkvoorbeelden bekend
over inwonersinitiatieven
met verschuiving van
verantwoordelijkheden.
De gemeente biedt
maatwerk en dat wordt door
inwoners gewaardeerd.
Behalve Winsum hebben alle
dorpen een actieve
dorpsvereniging die een
dorpsbudget zou kunnen
beheren.

Financiële factoren

Juridische factoren

Inwoners kunnen soms zelf
goedkoper gemeentelijke
taken uitvoeren.

Groenonderhoud op kleine
schaal (met overeenkomst)
zoals in Winsum al gebeurt,
is juridisch geen probleem.

Ambtenaren en bestuurders
werken in een hiërarchisch
systeem, met op de
achtergrond een altijd kritisch
electoraat. Dit zorgt voor een
dynamiek waarbij risico’s die
initiatieven van inwoners met
zich mee zouden kunnen
brengen soms bij voorkeur
worden vermeden.
Inwoners zijn soms sceptisch
over de intenties van de
gemeente: worden
bezuinigingen op hen
afgewenteld?
Inwoners staan huiverig
tegenover het structureel
overnemen van
gemeentelijke taken en
(financiële)
verantwoordelijkheden.
Het dorp Winsum heeft geen
overkoepelende
dorpsvereniging die een
dorpsbudget zou kunnen
beheren.
Gemeentelijke
uitvoeringstaken zijn
vastgelegd in (langdurige)
contracten met derden
(bedrijven).
Er is een (kleine) kans op
ongeoorloofde staatssteun
(zie bijlage II). Dit moet
verder worden uitgezocht.
De gemeente is niet
verantwoordelijk voor letsel
van en door vrijwilligers
tijdens hun werkzaamheden.
De gemeente blijft te allen
tijde verantwoordelijk voor
de openbare ruimte en
draagt het risico voor
eventuele schade.
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5. Hoe gaan we verder?
We hebben uit gesprekken met inwoners opgehaald dat inzet van het dorpsbudget en het
‘Right to Challenge’ maatwerk vereist. In dit hoofdstuk vragen we u aan te geven hoe ver
wij kunnen en willen gaan, zodat wij op basis daarvan verder in gesprek kunnen gaan met
inwoners.
Wij willen de gemeenteraad van Winsum vragen:
A. Kunnen bestaande subsidies worden omgebogen tot dorpsbudget en hoe ver gaan
we daar in?
B. Hoe strikt (binnen welke regeldruk) moet de verantwoording van een dorpsbudget er
uit zien?
C. Hoe ver willen we gaan met het ‘Right to Challenge’?
De kern van deze vragen is hoe ver wij willen gaan in loslaten (in vertrouwen). Vanuit dat
perspectief hebben wij per vraag een ‘keuzemenu’ voor u gemaakt met drie opties.
A. Kunnen bestaande subsidies worden omgebogen tot dorpsbudget en hoe ver gaan
we daar in?
Onze gemeente kent zowel incidentele als structurele subsidies. Als we subsidies ombuigen
naar dorpsbudgetten hoeven we minder zelf te regelen en te controleren en kunnen we veel
regels loslaten. Onze subsidies zijn ‘gelabeld’, wat wil zeggen dat ze voor specifieke
doeleinden aangevraagd mogen worden. Wanneer ‘labels’ losgelaten worden, krijgt een
dorp- (of wijk) meer mogelijkheden om gericht op eigen behoeften van het dorp het geld zelf
te verdelen.
Met een dorpsbudget krijgen dorpen in beeld welke ruimte hun budget biedt. Binnen het
huidige subsidiesysteem worden inwoners geprikkeld om zoveel mogelijk subsidie aan te
vragen voor een eigen initiatief, er hoeft geen rekening gehouden te worden en er is geen
overzicht, of er genoeg budget overblijft voor andere initiatieven.
In het huidige subsidiesysteem gebeurt wel eens dat een op zichzelf interessant
maatschappelijk initiatief niet langs onze criteria komt, zodat het niet kan worden
uitgevoerd. Een voorbeeld is dat wanneer een bepaalde activiteit twee jaren achter elkaar is
gesubsidieerd, het een derde jaar niet meer voor verdere subsidiering in aanmerking komt.
Samen beslissen waar het geld naar toe gaat, komt de sociale cohesie ten goede. Het dorp
kan dan zelf op een slimme manier kijken naar hoe het budget zo nuttig mogelijk kan worden
besteed. Per slot van rekening weet het ‘hele dorp samen’ beter dan de gemeente wat de
behoefte van het dorp is. Daardoor kan men beter zelf beter bepalen welke initiatieven
gefinancierd moeten worden.

Budget voor jeugdsozen
We kennen in de gemeente Winsum al een voorbeeld van hoe een groep inwoners een
eigen budget in beheer heeft. In 2016 hebben de jeugdsozen de beschikking gekregen
over een gezamenlijk budget. In plaats van subsidies voor alle jeugdsozen afzonderlijk,
krijgen ze één budget die ze samen verdelen. Het budget wordt aangewend voor de
exploitatie van de jeugdsozen en voor diverse ondersteuningsactiviteiten zoals
preventieactiviteiten in het kader van CJG en binnen de leefgebieden van opvoeden en
opgroeien (gezondheid, werk en inkomen, opleiding etc.).
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We geven drie opties voor hoe een dorpsbudget vorm kan krijgen.
Kunnen bestaande subsidies een dorpsbudget worden en hoe ver gaan we daar in?
Optie 1
Optie 2
Optie 3
(We laten niet los)
(We laten enigszins los)
(We laten het meest los)
Er komt, naast de
bestaande subsidieregeling,
een nieuw extra budget
speciaal voor
dorpsbudgetten.
De huidige subsidies blijven
dus intact.

Een aantal subsidies specifiek
gericht op leefbaarheid
worden omgevormd tot
dorpsbudgetten.

Andere subsidies worden ook
omgevormd tot
dorpsbudgetten.

Budget: ?

Budget: circa € 35.000, -

Budget: circa € 64.000, -

Wat betekent keus voor optie 1?
Als u voor optie 1 kiest, dan blijft de huidige subsidieregeling met het huidige subsidiebudget
van Winsum intact. Er moet dan extra geld bij om daar bovenop dorpsbudgetten te kunnen
realiseren.
Stel er komt structureel extra budget beschikbaar vanuit de algemene middelen voor
dorpsbudgetten en stel u besluit om €. 20.000, - vrij te maken. Dit extra geld geeft de
dorpen eigenlijk nog te weinig financiële armslag omdat het geld moet worden uitgesmeerd
over alle dorpen en wijken. Dat betekent afhankelijk van de verdeelsleutel, dat sommige
dorpen een paar honderd euro en andere dorpen rond de duizend euro te besteden hebben.
Nadeel is ook dat er bovendien dan verschillende financieringsmogelijkheden door elkaar
blijven lopen omdat de huidige subsidieregeling in tact blijft.
Wat betekent keus voor optie 2?
Voor deze optie is geen extra geld nodig. Het budget kan worden samengesteld uit
bestaande subsidies. Onder optie 2 vallen gelabelde subsidies. (leefbaarheidssubsidies,
jaarwisselingsubsidies, projectensubsidies en subsidies voor dorpsverenigingen).
De keus voor deze vier gelabelde subsidies is gebaseerd op dat deze subsidies ten eerste in
het huidige cluster leefbaarheid vallen en daardoor meest passen bij de doelstelling van een
dorpsbudget. Ten tweede zijn ze hoofdzakelijk incidenteel (met uitzondering van de subsidie
voor dorpsverenigingen); daardoor kunnen structurele activiteiten blijven voortbestaan.
Als deze subsidies worden omgevormd tot dorpsbudgetten dan geeft dit dorpen een
aanzienlijke armslag van minstens €. 35.000, - om eigen initiatieven mee te kunnen
financieren. Onder optie 2 vallen niet alle incidentele subsidies. Reden is dat we ruimte
blijven houden om interessante initiatieven zelf te kunnen blijven financieren.
Wat betekent keus voor optie 3 ?
Onder optie 3 vallen structurele subsidies op gebied van jeugd, ouderen en zorg,
leefbaarheid en cultuur. Het gaat om activiteiten met een lokaal karakter, die niet dorp
overstijgend zijn. Samen met het budget genoemd in optie 2 betekent dat een totaalbudget
van €65.000, -.
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Uit gesprekken met dorpsbelangenverenigingen hebben wij gemerkt dat zij (nog) niet toe zijn
aan te veel verantwoordelijkheid als het gaat om te bepalen welke organisatie of vereniging
in hun dorp wel of geen structurele subsidie krijgt. Ze vrezen voor scheve verhoudingen in
het dorp als zij dit soort beslissingen alleen moeten nemen. Om die reden valt optie 3
vooralsnog af. Mogelijk wordt dit in de toekomst op enig moment wel met de dorpen
bespreekbaar.
Advies:
We adviseren u te kiezen voor optie 2.
Met daarbij de kanttekening dat dit als kader zal worden aangeboden aan de dorpen. Maar
omdat is gebleken dat op dit moment het er nog niet naar uitziet dat alle dorpen dat kader willen
gebruiken, willen we nog twee jaar, in 2017 en 2018 doorgaan met pilots.

B. Hoe strikt (binnen welke regeldruk) moet de verantwoording van een dorpsbudget er
uit zien?
Als het om verantwoording gaat van besteding van dorpsbudgetten kunnen we kiezen
tussen veel of weinig regels. Het nadeel van veel regels is dat inwoners dit als een drempel
kunnen ervaren om met een dorpsbudget aan de slag te gaan. Die drempel bestaat in het
huidige subsidiesysteem ook en die willen we juist wegnemen. Voordeel van veel regels is
dat de gemeente veel controle heeft op de besteding van de middelen. Het nadeel is dat dit
relatief veel ambtelijke capaciteit vergt.
Onderstaand opnieuw drie opties waaruit u een keuze kunt maken.
Hoe strikt (binnen welke regeldruk) moet de verantwoording van een dorpsbudget er uit
zien?
Optie 1
Optie 2
Optie 3
(We laten het minst los)
(We laten meer los)
(We laten het meest los)
We willen weten waar het
We willen weten waar het
We willen weten waar
dorpsbudget
aan
is
besteed
dorpsbudget aan is besteed
het dorpsbudget aan is
door:
door:
besteed door:
1. Lichte financiële
1. Strikt financiële
1. Verantwoording door
verantwoording d.m.v. een
verantwoording d.m.v. een
middel van foto’s en
globaal overzicht van uitgaven
jaarrekening met volledige
filmpjes.
en inkomsten per initiatief.
verantwoording van alle
Geen financiële
2. Overige verantwoording
door middel van foto’s en
uitgaven en inkomsten.
verantwoording.
filmpjes.
Advies:
We adviseren te kiezen voor optie 3. We geven onze inwoners alle vertrouwen en zien
graag in de vorm van beeldmateriaal terug wat een dorpsbudget heeft opgeleverd. Zowel
dorp als gemeente kan zien wie, waar en waarmee betrokken is geweest. Het scheelt
vrijwillige inwoners een hoop werk om alle inkomsten en uitgaven op een rij te zetten en te
verantwoorden. Ook hierbij geldt dat we binnen uw gestelde kader met inwoners in
gesprek gaan hoe ze het dorpsbudget willen verantwoorden.
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C. Hoe ver willen gaan met het ‘Right to Challenge’?
Inwoners kunnen zelf het initiatief nemen om een gemeentelijke taak uit te voeren, als zij
vinden dat het beter en/of goedkoper kan (‘Right to Challenge’). Daarvoor krijgen ze van de
gemeente een werkbudget of worden ze gefaciliteerd d.m.v. uitgifte van materiaal zoals
snoeischaren en kettingzagen.
Inwoners nemen dus al taken over die tot nu toe door ons als lokale overheid werden
uitgevoerd. De vraag is of we die mogelijkheden voor onze inwoners willen uitbreiden. In
onderstaand schema geven we u drie opties om een keus uit te maken. Uitgangspunt is dat
inwoners zelf bepalen wat zij willen oppakken.
Hoe ver willen we gaan met het ‘Right to Challenge´?
Optie 1
(We laten het minst los)
Inwoners kunnen onderhoud
van gemeentelijk groen
overnemen en krijgen daar
budget voor of krijgen
tuingereedschap (huidige
situatie)

Optie 2
(We laten meer los)
Naast gemeentelijk groen,
kunnen inwoners ook
gemeentelijke taken overnemen
op het gebied van de Wmo.

Optie 3
(We laten het meest los)
Inwoners krijgen het
totale budget in handen
dat we aan het dorp
besteden en kunnen zelf
beslissen hoe het budget
wordt besteed.

Optie 1 is op dit moment van toepassing in de gemeente Winsum. Op kleine schaal nemen
inwoners al de verantwoordelijkheid voor onderhoud van gemeentelijk groen op zich.
Belangrijk is dat de gemeente per initiatief beoordeelt welke mogelijkheden er voor uitvoering
zijn. Het ‘Right to Challenge’, het overnemen van gemeentelijke taken, vereist maatwerk. Er
zijn taken die door elke inwoner kan worden overgenomen zoals grasmaaien, maar taken
zoals bomen snoeien, vereisen meer kennis en vaardigheden. Bovendien is het vanuit het
juridische perspectief niet mogelijk dat elke gemeentelijke taak door inwoners kan worden
uitgevoerd.
Optie 2 geeft inwoners de mogelijkheid om, naast gemeentelijk groen, ook taken op gebied
van de Wmo over te nemen. Voorbeelden van Wmo-taken zijn ouderenvervoer,
huishoudelijke hulp en mantelzorgondersteuning. Voordeel is dat we zelf enige regie houden
door te bepalen of inwoners voldoende kennis en vaardigheden hebben om groen- en Wmotaken over te nemen. Wanneer ze dat hebben, kan er een win/win situatie ontstaan.
Inwoners kunnen mogelijk voor minder geld dezelfde kwaliteit of wellicht betere kwaliteit
leveren. Verder dwingt optie 2 onze organisatie er ook toe om met deze ontwikkeling mee
te gaan.
Optie 3 gaat nog een stap verder. Per dorp wordt uitgerekend wat de gemeentelijke uitgaven
zijn. Vervolgens krijgt het dorp de zeggenschap over het hele budget om te bepalen hoe en
aan welke zaken het budget voor het dorp wordt besteed. Dit houdt voor u in dat u minder
zeggenschap heeft over de gemeentelijke begroting.
Zowel inwoners als gemeente zijn nog niet aan deze laatste optie toe. Afgezien van of men
het ook wil, kunnen vrijwilligers overbelast raken als we zoveel verantwoordelijkheid ineens
aan hen overhevelen. Ook kan er kan onenigheid in het dorp ontstaan wanneer men het niet

16

met elkaar eens wordt hoe publiek geld verdeeld moet worden. De ambtelijke organisatie is
ook nog niet zo ver dat zij budget en taken kunnen overlaten aan inwoners. Het kost tijd
voordat binnen de overheidscultuur ruimte en vrijheid ontstaat voor enig risico. Bovendien
hebben we ook machines en materiaal in beheer en personeel aangenomen om gemeentelijke
taken verrichten.
Advies:
Wij adviseren te kiezen voor optie 2. Voordeel is dat dit geen ingrijpende gevolgen geeft
voor de ambtelijke organisatie. Aan de andere kant krijgen inwoners zo wel meer vrijheid
om zich in te zetten voor de sociale en fysieke leefbaarheid van hun leefomgeving. We
gaan voor maatwerk en co-creatie. Inwoners kunnen zelf aangeven hoever ze willen
gaan.

Evaluatie
Het college stelt voor om na afloop van de pilots met een kwalitatieve evaluatie onder een
groep inwoners te onderzoeken in hoeverre beide instrumenten van invloed zijn op
inwonersparticipatie en de leefbaarheid in het dorp.
1. Voelen inwoners zich meer verantwoordelijk voor hun leefomgeving?
2. Heeft het instrument toegedragen aan inwonersparticipatie?
3. Zijn inwoners tevreden over de eigen rol m.b.t. nieuwe verantwoordelijkheden?
4. Zijn inwoners tevreden over de rol van de gemeente bij het uitvoeren rondom het
experiment?
5. Is de sociale en fysieke leefbaarheid in het dorp/de wijk verbeterd?

6. Toekomstperspectief
Het is onmiskenbaar dat burgers steeds meer initiatieven nemen. Ook is duidelijk dat we hier
iets mee moeten, ongeacht of er sprake is van een ‘herontdekking’ van particulier initiatief of
van een grote omwenteling in maatschappelijke bewegingen.
De kracht van eigen initiatieven van inwoners noopt tot nadenken over welke rol we daarin
moeten spelen. We spreken hierbij ook wel van overheidsparticipatie in plaats van
inwonersparticipatie. Bij overheidsparticipatie ligt het initiatief bij de burgers. De overheid
participeert, doet mee, is partner in initiatieven van inwoners. Een belangrijke vraag is: op
welke wijze kunnen we het beste aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en ideeën van
inwoners? Dit heeft een andere rolneming en cultuuromslag tot gevolg.
Wij moeten onze rol omvormen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Met het voorgaande
hebben we hierin de eerste stappen al gezet. We hebben in samenspraak met inwoners
onderzocht waar hun behoeften liggen en welke ruimte en mogelijkheden inwoners willen
hebben om hun eigen initiatieven tot bloei te laten komen.
We zijn als gemeente trots op de weg die we zijn ingeslagen, maar hoewel we de eerste
stappen hebben gezet, zijn we er nog lang niet. Los laten in vertrouwen, door inwoners meer
ruimte voor hun initiatieven te geven, is een onontkoombare en noodzakelijke ontwikkeling
die we moeten gaan volgen. In de komende jaren ligt voor gemeente en haar inwoners de
uitdaging om in co-creatie hier vorm aan te geven.
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Bijlage I Onderzoek inwoners gemeente Winsum
De gemeente Winsum wil haar inwoners in de toekomst meer zeggenschap geven over hun
eigen woon- en leefomgeving. Zij onderzoekt daarom of en op welke manieren dit kan
worden gerealiseerd. Mogelijkheden om inwoners meer zeggenschap te geven zijn het
dorpsbudget en het ‘Right to Challenge’. Om te peilen of hier behoefte aan is, heeft de
gemeente in juni een enquête gehouden onder haar inwoners.
De gemeente Winsum heeft aan inwoners gevraagd naar hun mening over het inzetten van
een dorpsbudget en het ‘Right to Challenge’ in hun dorp. Daarvoor is via de website van de
gemeente een enquête uitgezet onder inwoners.

De enquête is beschikbaar gesteld voor elke inwoner van Winsum. Door middel van social
media, de inzet van sociale netwerken en pers, is er bekendheid aan de enquête gegeven.
Dit heeft geresulteerd in een respons van 48 inwoners. De meeste respondenten kwamen uit
de dorpen Garnwerd en Winsum. Velen van deze respondenten (65,2%) geven aan actief te
zijn voor hun dorp. Voornamelijk als vrijwilliger bij diverse activiteiten of als lid van een
dorpsbelangenvereniging.
Resultaten
Ons dorp ziet een dorpsbudget of het ‘Right to Challenge’ zitten.
In totaal vindt 75,6% van de
respondenten dat hun dorp wel
een dorpsbudget kan gebruiken
of het ‘Right to Challenge’ kan
toepassen. De meesten
(57,8%) zijn het zelfs helemaal
met deze stelling eens. Slechts
een aantal respondenten
(13,3%) geeft aan het hier
helemaal niet mee eens te zijn.
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Ik wil een dorpsbudget voor mij dorp.

Ik wil het ‘Right to Challenge’
toepassen.

In totaal geeft 71,1% aan dat een dorpsbudget nodig is voor het financieren van
leefbaarheidsinitiatieven in het dorp. Daarentegen geven inwoners (28,9%) ook aan dat ze
het ‘Right to Challenge’ willen gebruiken voor de overname van gemeentelijke taken. Enkele
respondenten vinden dat de gemeente haar verantwoordelijkheden niet moet afstaan.
Ik vind het dorpsbudget of het ‘Right to Challenge’ een goed idee,
maar wil me er liever niet actief mee bezig houden.

Veel respondenten gaven aan al actief te zijn in hun dorp. De meesten (55,6%) willen zich
ook actief inzetten als het om het dorpsbudget gaat. Dit is een grote meerderheid ten
opzichte van de 17,8% die aangeeft zich er niet actief mee bezig te willen houden. Slechts
6,3% is het helemaal eens met de stelling ‘ik vind het dorpsbudget een goed idee maar ik
wil me er liever niet actief mee bezig houden’.
In totaal wil ruim de helft (55,3%) van de respondenten samen met anderen een
leefbaarheidsinitiatief realiseren door middel van het dorpsbudget. Voorbeelden zijn:
‘eetbare’ tuinen aanleggen, meer zitbankjes creëren, een boodschappendienst binnen het
dorp organiseren en zorg voor ouderen aanbieden. Ruim een kwart (25,6%) wil samen met
anderen taken verrichten die van oudsher door de gemeente worden uitgevoerd.
Voorbeelden die worden genoemd zijn: onderhoud van groen, schoonhouden van de
openbare ruimte en onderhoud van de basisschool in het dorp.
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Ik wil met ander inwoners een leefbaarheidsinitiatief realiseren (dorpsbudget).

Er zijn al leefbaarheidsinitiatieven (dorpsbudget).

Ik wil met andere inwoners gemeentelijke
taken verrichten (‘Right to Challenge’).

In mijn dorp worden al gemeentelijke taken
door inwoners verricht (‘Right to Challenge’).

De meeste respondenten (44,4%) geven aan dat het dorpsbudget kan worden ingezet voor
leefbaarheidsinitiatieven die er al zijn. Een minder groot aantal respondenten (27,3%) geeft
aan dat er al gemeentelijke taken door inwoners worden verricht.
Ten slotte geven de meeste respondenten (51,8%) aan dat de dorpsbelangenvereniging het
dorpsbudget het beste kan beheren. Een deel (27,9%) kiest voor een op democratische
wijze gekozen groep inwoners. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat het dorp Winsum
geen dorpsbelangenvereniging kent.

Conclusie
De resultaten van de enquête laten zien dat de respondenten de komst van dorpsbudgetten
zeker zien zitten. Het grootste deel van de respondenten spreekt een voorkeur uit voor het
instrument dorpsbudgetten in plaats van het ‘Right to Challenge’.
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Hoewel deze enquête niet representatief is voor de inwoners van gemeente Winsum, geven
de resultaten wel een globaal beeld hoe inwoners over inwonersparticipatie denken.
Aanvullende bijeenkomst
Bij het invullen van de enquête hebben enkele inwoners aangegeven verder in gesprek te
willen over de resultaten. Hiervoor heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Er werd een
sterke voorkeur uitgesproken voor het instrument dorpsbudgetten. De voornaamste reden
daarvoor is dat het dorpsbudget wordt gezien als een middel om een extra impuls aan de
leefbaarheid te geven.
Voor de uitvoering van het dorpsbudget in de praktijk worden meerdere aandachtspunten
genoemd. Ten eerste wordt de connectie van de dorpsbelangenvereniging met de inwoners
genoemd. De dorpsbelangenvereniging moet inwoners bereiken zodat ze op de hoogte zijn
van het dorpsbudget. Ten tweede moeten dorpsbelangenverenigingen transparant zijn.
Inwoners zien daardoor welke initiatieven gekozen en uitgevoerd zijn. Ten derde kan een
andere groep inwoners de regie van het dorpsbudget op zich nemen wanneer de
dorpsbelangenvereniging deze rol niet op zich wil nemen. Ten slotte valt en staat alles bij de
gemeenschapszin in het dorp. Men moet zich verantwoordelijk voelen en zich willen inzetten
voor het dorp.
Tijdens de bijeenkomst worden een aantal factoren genoemd waar rekening mee moet
worden gehouden wanneer gemeentelijke taken worden overgenomen. Ten eerste moet het
overnemen van gemeentelijke taken niet ten koste gaan van Ability. Ten tweede wordt
gevreesd dat niet het volledige budget wordt overgeheveld zodat er bezuinigingen
plaatsvinden. Ten derde kan het lastig zijn om inwoners te vinden die zich willen inzetten om
structureel taken over te nemen.
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Bijlage II Ongeoorloofde staatssteun
Staatssteun is (financiële) hulp vanuit de overheid voor een bedrijf of branche. Staatssteun is
verboden als er wordt voldaan aan de volgende criteria: a. de steun wordt verleend aan een
onderneming die een economische activiteit verricht; b. er moet sprake zijn van een
maatregel van de Staat of met staatsmiddelen bekostigd; c. deze maatregel moet een
selectieve groep van ondernemingen begunstigen; d. de maatregel moet de begunstigden
een voordeel verschaffen; e. de maatregel moet de mededinging en het interstatelijk
handelsverkeer ongunstig beïnvloeden.
Het is de vraag of alle criteria van toepassing zijn bij het overnemen van gemeentelijke
taken. Criteria a eist dat de inwoners een onderneming vormen die een economische
activiteit verrichten. Volgens het Europese Hof van Justitie is een onderneming elke eenheid
die een economische activiteit uitvoert, ongeacht haar rechtsvorm en wijze van financiering.
Het Hof heeft in rechtspraak vastgelegd dat iedere activiteit die erin bestaat goederen of
diensten op een markt aan te bieden, een economische activiteit is. Dit betekent dat de
staatssteunregels alleen van toepassing zijn wanneer een bepaalde activiteit in een
marktomgeving wordt verricht.
In veel gemeenten is men al bezig met inwonersparticipatie. Er zijn zelfs gemeenten die
budget overhevelen naar inwoners om gemeentelijke taken te vervullen. Echter zijn we in
Nederland ook nog zoekende met betrekking tot de juridische consequenties die volgen uit
inwonersparticipatie. We zullen professionele juridische ondersteuning nodig houden om de
instrumenten dorpsbudget en ‘Right to Challenge’ verder vorm te geven.
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Bijlage lll
De Burgerbegroting
Binnen de Democratic Challenge en ook daarbuiten wordt geëxperimenteerd met de
burgerbegroting. In deze bijlage noemen we dit instrument even apart als verdergaande stap
van gedemocratiseerde medezeggenschap die in voornamelijk grotere gemeenten en
verstedelijkte gebieden kansrijk kan zijn. Wellicht kan een burgerbegroting ook hier, na de
herindeling, als instrument worden ingezet om overheidsparticipatie verder vorm te geven.
Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers delibereren en
onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen van de lokale overheid en/of
maatschappelijke partijen. In een aantal grote steden is dit proces een wisselwerking tussen
het stellen van begrotingsprioriteiten op wijkniveau en het opstellen van een
gemeentebegroting.
Op deze manier komen wijken dichter bij de besluitvorming van de gemeentebegroting.
Wel met de kanttekening dat het budgetrecht bij de gekozen gemeenteraad ligt. Daarom
kunnen burgers nooit formeel beslissen. In diverse steden worden wel
samenwerkingsafspraken gemaakt waarbij burgers de prioriteiten kunnen stellen. In
Belo Horizonte maken bewoners de begrotingsvoorstellen die via het stadsbestuur
naar de raad gaan. In Keulen heeft de gemeenteraad besloten dat burgers 300
projecten kunnen kiezen, die uiteindelijk wel door de raad worden besloten.
Diverse onderzoeken geven vijf kritische succesfactoren voor een burgerbegroting aan:
- een actieve en bijna uitdagende opstelling van de overheid (procesmanager,
commitment met het proces, faciliteren),
- inzet van betrokkenheid en deskundigheid van burgers met de bereidheid er samen
uit te willen komen,
- voldoende beïnvloedbaar budget waarbinnen ook geschoven kan worden met posten,
- een meedoe-rol van alle partijen in alle stadia van het proces zodat er nieuwe
werkrelaties gesmeed kunnen worden tussen burgers en maatschappelijke partijen,
- een aansprekend en helder uitgelijnd methodisch proces dat ervoor zorgt dat er
stapsgewijs besluiten worden genomen.
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