Het budgetrecht van de
raad intact?
Financiële autonomie in burgerparticipatie

Aanleiding
Het aantal dorpsraden en wijktafels binnen gemeenten is flink toegenomen. Deze beweging gaat vaak gepaard met het
toewijzen van zogenaamde buurtbudgetten aan verschillende wijken of kernen. Buurtbewoners worden zo gestimuleerd
om via het doen van voorstellen en het nemen van initiatieven verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid in hun
eigen wijk of dorp.
Naast de wijkgerichte ontwikkelingen werken sommige gemeenten met een integrale burgerbegroting, waarbij
inwoners meedenken en onderhandelen over de besteding van publiek geld. Zij verwerven daarmee een positie in het
besluitvormend proces binnen gemeenten.
Bovenstaande ontwikkelingen in burgerinitiatieven en -participatie leiden tot een verschuiving van de (financiële)
autonomie van de gemeenteraad in de richting van inwoners. Raadslid.Nu heeft de impact van deze verschuiving op de
(budgettaire) rol van de gemeenteraad in kaart gebracht vanuit het perspectief van raadsleden. Dit omdat Raadslid.Nu
waarde hecht aan het delen van kennis en ervaringen onder raadsleden.
Door het organiseren van bijeenkomsten met raadsleden in Geldermalsen en Zeist zijn ervaringen met respectievelijk het
leefbaarheidsbudget en de bezuinigingsdialoog opgehaald. Aanvullend zijn gesprekken gevoerd, met raadsleden uit Best
en Oude IJsselstreek, over het buurtbudget en het programma ‘In actie met burgers’.
Via deze brochure worden de besproken ervaringen gedeeld. Ook worden adviezen meegegeven door raadsleden voor
collega’s die, in welke vorm dan ook, bezig zijn met burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing.
Veel leesplezier!
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Leefbaarheidsbudget
Gemeente Geldermalsen (26.000 inwoners)

In 2012 is na de val van het college een nieuw coalitieprogramma opgesteld. Een van de speerpunten
van het nieuwe programma is leefbaarheid. Voor dit speerpunt is jaarlijks € 100.000,- in de begroting
opgenomen. De gedachte daarbij is dat, ondanks het doorvoeren van noodzakelijke bezuinigingen, de
gemeente ook ruimte biedt voor nieuwe initiatieven en ‘leuke dingen’.

In 2012 en 2013 is het beschikbaar gestelde
leefbaarheidsbedrag niet uitgegeven. Toen dit in
2014 weer dreigde te gebeuren, is er een bijeenkomst
georganiseerd met het college, de gemeenteraad en
ambtenaren van de gemeente Geldermalsen. Het doel was
om ideeën uit te wisselen over de wijze waarop invulling
kan worden gegeven aan het leefbaarheidsbudget.

Doelen
• Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid bij inwoners
neerleggen
• Inwoners invloed laten uitoefenen op de leefbaarheid in
de eigen omgeving
• Stimuleren dat inwoners samen bezig zijn en sociale
verbanden versterken
Het idee is ontstaan om in Geldermalsen naar een
voorbeeld van ‘Holland got talent’ ook een talentenjacht
voor leefbaarheidsinitiatieven te organiseren.
Daarbij is de gedachte dat inwoners, verenigingen
en vertegenwoordigers van wijken en buurten een
leefbaarheidsinitiatief via een pitch kunnen presenteren
aan de inwoners van Geldermalsen. Om deel te mogen
nemen, moet het initiatief wel aan een aantal spelregels
voldoen en daadwerkelijk bijdragen aan een verbetering
van de leefbaarheid in Geldermalsen.

Spelregels
• Het initiatief dient een maatschappelijk doel. Initiatieven
met een commercieel doel zijn uitgesloten van deelname
• Het betreft de eenmalige bekostiging van een
leefbaarheidsinitiatief
• Een project dat eenmaal gewonnen heeft, mag niet nog
een keer deelnemen
• Initiatieven die niet gewonnen hebben, worden in een
volgend jaar uitgenodigd om deel te nemen
De presentatie vindt plaats in de raadzaal en in
aanwezigheid van lokale media. De uiteindelijke stemming
verloopt via de website van het lokale dagblad. Elk
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huishouden mag stemmen. De tien initiatieven met de
meeste stemmen verdienen elk € 10.000,-.
Om te voorkomen dat alle winnende initiatieven ten
gunste komen van het dorp met de meeste inwoners heeft
de gemeenteraad in eerste instantie besloten zelf het
laatste woord te willen hebben. Daarbij bepaalt de raad de
besteding van 30 % van het jaarlijkse leefbaarheidsbudget
van € 100.000,- en wijst zelf drie winnende initiatieven
aan. In 2014 hebben uiteindelijk 34 verschillende
leefbaarheidsinitiatieven deelgenomen. De angst dat de

“Het pitchen van de plannen van
inwoners brengt een mooie sfeer in
de raadszaal. De drempel van het
gemeentehuis is lager geworden
en het imago van de gemeente is
verbeterd.”
winnende initiatieven allemaal ten gunste zouden komen
van de grotere dorpen bleek ongegrond. De door de
inwoners aangewezen initiatieven waren namelijk goed
verdeeld over de verschillende dorpen van de gemeente
Geldermalsen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk ook niet
gestemd over de besteding van het leefbaarheidsbudget.

Leefbaarheidsinitiatieven in 2015
Vanwege het succes is de leefbaarheidswedstrijd in 2015
opnieuw georganiseerd. Opnieuw heeft een relatief
groot aantal van 25 initiatieven zich aangemeld. Enkele
voorbeelden daarvan zijn: een speeltuinvereniging die een
grote glijbaan wil renoveren, een muziekvereniging die
haar 25-jarig bestaan wil vieren met een jubileumconcert
voor alle inwoners en een sportvereniging die een free
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“De leefbaarheidsplannen die raadsleden inbrengen, worden
onmiddellijk met een politieke bril beoordeeld. Plannen van inwoners
worden echter op een andere wijze beoordeeld.”

run park wil aanleggen. Het stemrecht is in 2015 wel
gewijzigd. Het stemmen per huishouden is losgelaten. In
2015 heeft iedere inwoner boven de twaalf jaar stemrecht.
Bovendien worden de initiatieven onderverdeeld in kleine
(tot € 5.000,-) en grote (tot € 10.000,-) projecten,
waardoor menzelfs twee stemmen mag uitbrengen. Eén
op het initiatief dat het meeste aanspreekt in de categorie
kleine projecten en één in de categorie grote projecten. De
tien initiatieven met de meeste stemmen in de categorie
kleine projecten verdienen € 5.000,- per initiatief. De vijf
initiatieven met de meeste stemmen in de categorie grote
projecten verdienen elk € 10.000,-. De gemeenteraad
heeft in 2015 geen laatste stem meer. Op 17 november
jongstleden zijn de winnaars bekend gemaakt.

Raadsleden aan het woord
De raadsleden van Geldermalsen zijn positief over de
huidige invulling van het leefbaarheidsbudget en het
bereiken van de gestelde doelen. Daarnaast wordt de inzet
van de vrijwilligers die de initiatieven mogelijk maken door
de gemeenteraad erg gewaardeerd.
Ook over de eigen rol is de gemeenteraad tevreden.
Het introduceren van het leefbaarheidsinitiatief wordt
door de meerderheid van de raadsleden niet gezien als
een beperking van het budgetrecht. Belangrijke kaders,
zoals de hoogte van het budget, worden namelijk nog
steeds jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.
Daarbij wordt ook gesteld dat € 100.000,- een relatief
klein bedrag is ten opzichte van een totale begroting
van 40 miljoen euro. Volgens de raadsleden hebben
gemeentelijke samenwerkingsverbanden een grotere
impact op de budgettaire rol van de gemeenteraad dan het
leefbaarheidsinitiatief.

het ondersteunen van de pitches door raadsleden als
‘buddy’ in te zetten. Een ander mogelijk verbeterpunt is
het samenbrengen en samenwerken van projecten met
hetzelfde doel, bijvoorbeeld duurzaamheidsinitiatieven
of projecten op recreatiegebied. Zo worden nieuwe
verbindingen gelegd tussen inwoners met dezelfde
interessegebieden.

Advies aan andere raadsleden
Vanuit de opgedane ervaringen hebben de raadsleden
uit Geldermalsen enkele adviezen en aanbevelingen voor
alle raadsleden in het land gedefinieerd. De adviezen zijn
niet alleen van toepassing op leefbaarheidsinitiatieven,
maar ook op andere vormen van burgerinitiatieven of zelfs
algemeen op het raadswerk.
• Geef een eenmaal gekozen werkwijze de tijd
• Toets de gehanteerde spelregels van tevoren via een
voorselectie
• Durf los te laten aan inwoners die initiatief tonen
• Garandeer een eerlijke en onafhankelijk proces van de
budgettoekenning per initiatief
• Breng een bezoek aan initiatieven
• Voorkom bureaucratie en onnodige jurdisering. Heb
vertrouwen in juiste besteding van projectgelden door
inwoners
• Denk van tevoren na over de vraag hoe kleine projecten
ook een kans maken
• Maak via social media en kranten promotie en maak
mensen bewust van de mogelijkheid om als inwoner of
vereniging een initiatief in te dienen

Evaluatie
Binnenkort volgt een evaluatie van de gehanteerde aanpak.
Daarop vooruitlopend hebben de raadsleden enkele vragen
en verbeteringen benoemd. Ten eerste zijn het met name
bestaande clubs en verenigingen die initiatieven indienen.
De raadsleden vinden dat natuurlijk erg waardevol, maar
willen vanuit de gedachte van de participatiesamenleving
ook nieuwe groepen mensen verbinden en betrekken. De
vraag is hoe dit gestimuleerd kan worden.
Daarnaast willen de raadsleden ook de minder
uitgesproken en soms introverte projecten een kans
op winnen geven en meer ‘smoel’ geven. Een optie is
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Externe links
• Winnaars leefbaarheidsbudget 2015:
http://www.geldermalsen.nl/Inwoners/Projecten/
Samenleving/Leefbaarheidbudget/Wie_hebben_
het_leefbaarheidbudget_gewonnen
• Blog Doe-democratie over leefbaarheidsbudget:
http://doedemocratie.net/blogs/meebeslissenover-een-ton
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Buurtbudget
Gemeente Best (29.000 inwoners)

De gemeente Best heeft enkele jaren geleden het buurtbudget ingevoerd. Vanuit de gedachte dat bewoners
vaak goede ideeën hebben om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren, daagt de gemeente inwoners uit
die ideeën ook te realiseren. Met het buurtbudget geeft de gemeente een financieel steuntje in de rug.

Doelen
• Meer vrijheid geven aan inwoners om eigen initiatieven
te ontplooien
• Inwoners meer zeggenschap geven over de eigen buurt
in plaats van zaken van bovenaf opleggen.
Elk jaar reserveert de gemeente € 40.000,- aan
buurtbudget. Om voor het budget in aanmerking te komen
moeten inwoners een aanvraag doen. Dit is het gehele jaar
mogelijk. Daarbij geldt dat tot 1 maart het buurtbudget per
wijk is bepaald op basis van het aantal inwoners per wijk.
De gemeente neemt een besluit over de aanvragen die
vóór 1 maart zijn ingediend en kent bijbehorende bedragen
toe vanuit het per wijk bepaalde budget. Vervolgens wordt
het per wijk resterende bedrag samengevoegd tot één
bedrag dat inwoners uit heel Best kunnen gebruiken.
Na 1 maart beoordeelt de gemeente de aanvragen op
volgorde van binnenkomst.
De inwoners van Best dienen aanvragen in bij Welzijn
Best-Oirschot (de lokale welzijnsorganisatie). Daarnaast
heeft de gemeente Best in elke wijk een bewonersoverleg
(BO) dat de bewoners indien gewenst kan ondersteunen
bij hun initiatief. Het ondersteunen bij de aanvragen voor
een buurtbudget is maar één element van het takenpakket
van een BO. De BO’s dienen ook (indien gewenst) als
brug voor de wijkbewoners naar de gemeente en als één
van de klankborden en adviesorganen namens de wijk
voor de gemeente. Na het toetsen van de volledigheid
van de aanvragen stuurt Welzijn Best-Oirschot de
aanvragen naar de gemeente. Vervolgens beoordeelt
het ambtelijk apparaat of de aanvragen voldoen aan
een aantal spelregels. Als dit het geval is dan wordt een
buurtbudget toegekend. De gemeenteraad heeft dus geen
besluitvormende stem.

Spelregels
• Een idee moet bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk
• De aanvrager vervult een actieve rol in de uitvoering van
het idee
• Een idee mag niet in strijd zijn met het beleid van de
gemeente Best

4

• Een initiatiefnemer moet kunnen aantonen dat andere
buurtbewoners het idee ondersteunen
• Bij ingrepen/voorzieningen in de openbare ruimte is de
initiatiefnemer verantwoordelijk voor het organiseren
van het onderhoud. Hierover maakt de initiatiefnemer
voorafgaand afspraken met de gemeente

“Het is belangrijk de inwoners niet
te betuttelen. Het is uiteindelijk de
keuze van de wijk aan welke zaken
hun budget wordt besteed.”
Jaarlijks wordt het buurtbudget met de betrokkenen
geëvalueerd. Als de uitkomsten daartoe aanleiding geven
wordt de regeling en/of het proces aangepast.
De afgelopen jaren is het buurtbudget voor uiteenlopende
zaken gebruikt. Bijvoorbeeld voor het opknappen van
een speelveldje, het aanleggen van een hondenspeelveld,
het plaatsen van een minibieb en het organiseren van
buurtbarbecues.

Raadsleden aan het woord
Het buurtbudget kan in Best op breed politiek draagvlak
rekenen. De gemeenteraad heeft zelfs besloten het
beschikbare budget voor het jaar 2016 te verhogen met
€ 10.000,-. De raad stelt daarmee een financieel kader.
Van een mogelijke beperking van het budgetrecht van de
raad lijkt dan ook geen sprake.
Het buurtbudget wordt door de raad als succesvol gezien.
Daarbij wordt opgemerkt dat het zeker in het begin een
‘zoektocht’ was en dat zowel ambtenaren als wijkbewoners
moesten wennen aan de nauwere samenwerking. Ook
de verschillende bewonersoverleggen hebben moeten
wennen aan hun rol als het gaat om het buurtbudget en de
werkwijze bij een aanvraag. Ook op dit moment is het soms
nog zoeken. Zo is het nog niet voor iedereen duidelijk waar
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het buurtbudget wel of niet voor gebruikt mag worden.
Ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van zaken
in de publieke ruimte is regelmatig onderwerp van gesprek.

Advies aan andere raadsleden
Vanuit de ervaringen in Best zijn de volgende
aanbevelingen opgetekend als het gaat om initiatieven
zoals het buurtbudget:
• Geef een eenmaal gekozen werkwijze de tijd om te
ontwikkelen. Signaleer wel ontstane knelpunten en neem
deze weg
• Durf los te laten
• Richt de uitvoering van initiatieven niet te bureaucratisch
in. Het vooraf verantwoording afleggen over de plannen
en bijbehorende kosten dient op proportionele wijze te
gebeuren
• Steek regelmatig de peilstok in de samenleving en
bezoek initiatieven die via het buurtbudget tot stand zijn
gekomen
• Waarborg voldoende publiciteit en maak inwoners
bewust van de mogelijkheden een aanvraag te doen en
stimuleer meedoen

Externe links
• Special buurtbudget gemeente Best:
https://www.gemeentebest.nl/data/
downloadables/4/7/2/8/special-buurtbudget.pdf
• Gemeentepagina met info over bewonersoverleg
en buurtbudget: https://www.gemeentebest.nl/
wijken-in-best
• Website Gezamenlijk Overleg Erkende
Bewonersgroepen (GOEB): http://www.goeb.nl/
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Bezuinigingsdialoog
Gemeente Zeist (62.000 inwoners)

Net zoals elke gemeente stond de gemeente Zeist
de afgelopen jaren voor een forse bezuinigsopgave.
Om aan deze opgave van € 6,2 miljoen te voldoen
organiseerde de gemeente in 2011 een interactieve
bezuinigingsdialoog met haar inwoners.
De aanpak was vernieuwend, de gemeente stelde bij de
‘Zeister aanpak’ de volgende doelen:
• Realiseren van structureel € 6,2 miljoen (10%
begroting) aan bezuinigingen
• Inwoners betrekken bij de bezuinigingsdiscussie via
het organiseren van een gesprek tussen gemeente en
samenleving op basis van gelijkwaardigheid
• Aanboren van kennis, kunde en creativiteit van inwoners
• Creëren van draagvlak voor de bezuiniging (als positief
neveneffect)

context en probleemanalyse. In de groenboekfase
is dus nog geen sprake van oplossingsrichtingen en
concrete bezuinigingsvoorstellen per thema. Hiervoor
is de witboekfase bedoeld. De groenboekfase telde drie
bijeenkomsten en is in april 2011 afgesloten met een
positief collegebesluit en een werkconferentie voor de
gemeenteraad.
Vervolgens ging de witboekfase van start en zijn de
acht expertcomités in ruim een maand tijd tot concrete
bezuinigingsvoorstellen gekomen. Bij het bespreken
van de voorstellen is waar nodig ook gebruik gemaakt
van ambtelijke expertise. Uiteindelijk heeft elk comité
een concept witboek opgeleverd. De witboeken zijn na
een financiële vertaling door het ambtelijk apparaat
samengepakt tot één centraal witboek.

Expertcomités

Besluitvorming raad

De gemeenteraad van Zeist stemde in 2011 in met
de uitvoering van een verregaand en interactief
bezuinigingsproces, waarbij besluitvorming door de
raad het eindpunt van het proces markeerde. Het
bezuinigingsproces werd ‘de bezuinigingsdialoog’
genoemd. Naar een voorbeeld van de werkwijze van de
Europese Commissie is vervolgens uitvoering gegeven aan
deze dialoog. Zo zijn om te beginnen acht expertcomités
samengesteld met elk een verschillend beleidsthema, zoals
‘onderwijs’, ‘veiligheid’ en ‘burger en buitenruimte’.

Het college heeft de bezuinigingsvoorstellen in het centraal
witboek beoordeeld en in een aantal gevallen verzacht.
Vervolgens is het witboek ter besluitvorming aan de
gemeenteraad aangeboden.

De expertcomités stonden onder leiding van een Chef de
Dossier (CdD). Een CdD fungeerde als procesbegeleider
en was afkomstig uit de eigen ambtelijke organisatie. Een
CdD was verantwoordelijk voor een tijdige afronding van de
werkzaamheden van de comités en het doen van concrete
voorstellen die bijdragen aan de bezuinigingsopgave
van 10%. Ook waren de CdD’s verantwoordelijk voor
de samenstelling van de eigen comités. Via een
stakeholderanalyse zijn alle belanghebbende en deskundige
inwoners en partijen per thema in kaart gebracht.
Uiteindelijk zijn voor de expertcomités 220 experts vanuit
de samenleving geworven.

Groenboek en Witboek
De bezuinigingsdialoog is in verschillende fases gevoerd.
De eerste fase is de groenboekfase genoemd. Het doel
van deze fase is om per comité een visie te ontwikkelen
op het betreffende beleidsthema vanuit een gezamenlijke
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Voorafgaand aan de besluitvorming heeft nog een
hoorzitting plaatsgevonden waarbij iedereen de
mogelijkheid kreeg om iets van de voorliggende
bezuinigingsvoorstellen te vinden. De raadsleden
gebruikten dat moment voor nadere verdieping en het
stellen van vragen aan eventuele sprekers. Echter de
politieke fracties behielden de ruimte om bij de uiteindelijke
besluitvorming zelf politieke afwegingen te maken. Deze
ruimte heeft uiteindelijk niet geleid tot grote wijzigingen
tijdens het raadsdebat op 8 november 2011. 95 van de
100 voorstellen zijn door de gemeenteraad overgenomen
en in totaal acht amendementen zijn aangenomen. Het
doel om € 6,2 miljoen structureel te bezuinigen is voor
een groot deel geslaagd. Het uiteindelijke proces heeft
ongeveer tien maanden geduurd.

“Het is mooi om te zien dat
de ontstane netwerken rond
de expertcomités nog steeds
functioneren.”
Het budgetrecht van de raad intact?

“Het doel om inwoners bij de bezuinigingen te betrekken en zelf voorstellen
te doen, is meer dan geslaagd.”

Raadsleden aan het woord

Advies aan andere raadsleden

De raadsleden in Zeist zijn te spreken over de
gevoerde bezuinigingsdialoog en het doorlopen van
het vernieuwende, democratische proces. De vooraf
gestelde doelen zijn volgens de raadsleden behaald. Als
verbeterpunt wordt de vertegenwoordiging van kwetsbare
groepen, zoals jongeren en inwoners van buitenlandse
komaf, benoemd. De raadsleden zien graag dat deze
groepen ook aan tafel komen meepraten. Ondanks
vele pogingen en actief benaderen is dat namelijk niet
helemaal gelukt. Een ander punt van aandacht dat wordt
benoemd, is de benodigde en beschikbare tijd van experts
en ambtenaren. Zo bleek dat tijdens het proces experts
afhaakten vanwege de benodigde tijdsinvestering.

Ook de raadsleden uit Zeist hebben adviezen en
aandachtspunten voor alle raadsleden in het land
gedefinieerd. De adviezen zijn niet alleen van toepassing
op het voeren van een brede bezuinigingsdiscussie
met inwoners, maar ook op andere vormen van
burgerparticipatie of zelfs algemeen op het raadswerk.

Met de eigen rol heeft de gemeenteraad positieve
ervaringen. Ten eerste heeft de raad, vanuit de
kaderstellende rol, zelf de spelregels en kwaliteitscriteria
van het proces kunnen bepalen. Een belangrijk voorbeeld
daarvan is de transparantie over de deelnemers aan de
expertbijeenkomsten en de verschillende belangen die
zij vertegenwoordigen. Ten tweede zijn de raadsleden
tijdens het gehele proces goed aangehaakt. Zo zijn op
belangrijke momenten in het proces (einde groenboekfase
en voorafgaand aan besluitvorming) hoorzittingen
georganiseerd om raadsleden, maar ook inwoners, de
ruimte te geven vragen te stellen en sturing te geven.
Ten slotte had de gemeenteraad zelf de beslissende
stem over het al dan niet doorvoeren van de
bezuinigingsvoorstellen. Tijdens het proces is daarover,
in het kader van verwachtingsmanagement, ook
duidelijk gecommuniceerd met experts en inwoners.
De gemeenteraad had tijdens het raadsdebat over de
voorstellen alle ruimte om politieke afwegingen te maken
en wijzigingsvoorstellen te doen. Concluderend wordt
de bezuinigingsdialoog door de gemeenteraad van Zeist
dan ook niet gezien als een beperking van de rol en het
budgetrecht van de raad.

• Denk goed na over de spelregels en stel als raad
de kaders van het proces vast. Voorbeelden zijn
de transparantie over deelnemers, het gewenste
bezuinigingsbedrag en eventuele onbespreekbare punten
• Stimuleer de diversiteit en de vertegenwoordiging van
verschillende groepen aan tafel. Probeer jongeren op
een eigentijdse manier, bijvoorbeeld via een applicatie
te betrekken. Een andere optie is iemand benoemen die
de belangen van een bepaalde groep aan de overlegtafel
behartigt
• Behandel alle belanghebbenden aan tafel op dezelfde
wijze, ongeacht verschillen in expertise en ervaring
• Voorkom teleurstelling en wees transparant over de tijd
die deelnemers kwijt zijn aan het proces
• Spreek op gepaste wijze dank en waardering uit aan de
deelnemers, bijvoorbeeld via het organiseren van een
bedankavond
• Houd rekening met de benodigde ambtelijke capaciteit bij
participatietrajecten
• Draag zorg voor het adequaat verstrekken van informatie
aan deelnemers, ook nadat het proces is afgerond en tot
uitvoering van de besluiten is overgegaan

Externe links
• Film over de bezuinigingsdialoog van Frans
Bromet & Dochters: ‘De kracht van de samenleving
en het lef van Zeist om er gebruik van te maken’:
https://www.youtube.com/watch?v=MYAskjrNDRE
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In actie met burgers
Gemeente Oude IJsselstreek (40.000 inwoners)

In 2005 is de gemeente Oude IJsselstreek ontstaan uit een fusie van gemeenten. De nieuwe gemeenteraad
sprak uit werk te willen maken van bestuurlijke vernieuwing. Om dit kracht bij te zetten besloot de raad in
2008 aan te sluiten bij het programma ‘In actie met burgers’. Het programma was een onderdeel van het
‘Actieprogramma Lokaal Bestuur’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Doelen

Burgervisitatie

• Inwoners betrekken bij beleid van de nieuwe,
heringedeelde gemeente
• Actief nadenken over en experimenteren met bestuurlijke
vernieuwing

Het derde experiment betrof een burgervisitatie die
wordt uitgevoerd door een groep betrokken inwoners. Zij
beoordelen de gemeente op een aantal aspecten zoals
leiderschap, organisatorisch vermogen, effectiviteit en
samenwerking met belanghebbenden. Op verzoek van
de raad van Oude IJsselstreek onderzocht een groep
onafhankelijke bewoners, de Burgervisitatiecommissie, de
organisatieverandering van de gemeente en of het lukt om
minder zelf te doen en beter aan te sluiten bij initiatieven
van bewoners en bedrijven. In 2014 is het visitatierapport
door de commissie opgeleverd.

Het programma ‘In actie met burgers’ betrof meerdere
experimenten waarbij inwoners een prominente rol
speelden en invloed uitoefenden op het beleid van de
gemeente. Zo werd in Oude IJsselstreek de afgelopen
jaren onder andere geëxperimenteerd met een burgerjury,
een burgerbegrotingsforum en een burgervisitatie. De
experimenten zijn begeleid door de VNG en verschillende
universiteiten.

Burgerjury
Een burgerjury bestaat uit een groep mensen die samen
een oordeel vellen over een bepaalde vraag. De burgerjury
in Oude IJsselstreek bestond uit 85 inwoners die via loting
waren verkozen. De jury ging begin 2010 op zoek naar
antwoord op de onderstaande vragen: Bent u tevreden
met de huidige verdeling van gemeentelijke middelen en
gemeentelijke voorzieningen over de vijftien kernen van de
gemeente? Is een aanpassing van deze verdeling gewenst?
Zo ja, wat zou er in de verdeling moeten veranderen?
In februari 2010 is het adviesrapport door de jury
opgeleverd.

Burgerbegrotingsforum
Het tweede experiment is het begrotingsforum. Hierbij
krijgen inwoners inspraak in de uitgaven van de gemeente
en de besteding van belastinggeld. In de aanloop naar de
begrotingsbehandeling eind 2010 hebben 88 inwoners
via stemkastjes hun mening kunnen geven over alle
beleidsthema’s en daaraan gekoppelde uitgaven. De
politieke fracties konden op die manier het oordeel van de
inwoners meewegen in het debat en hun stemgedrag.
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Raadsleden aan het woord
Vooropgesteld staat dat de raadsleden in Oude IJsselstreek
vanaf het begin enthousiast zijn geweest over het
experimenteren met burgerparticipatie. Bijvoorbeeld
het experiment met een burgerbegrotingsforum is als
‘erg leuk’ ervaren. Daarbij is het ook een bewuste keuze
van de gemeenteraad geweest om aan te sluiten bij het
programma ‘In actie met de burgers’. Als raadsleden echter
terugkijken op de jaren van experimenteren, is de conclusie
dat de experimenteerfase te ver is doorgeschoten.
De hoeveelheid vernieuwingen heeft geleid tot een
“experimenten overkill” bij raadsleden en zelfs tot politieke
spanningen. Raadsleden en politieke fracties kunnen
namelijk verschillend denken over de wenselijkheid
en snelheid van het doorvoeren van bestuurlijke
vernieuwingen, maar ook over de rol die je raadslid hebt bij
nieuwe vormen van burgerparticipatie. De gemeenteraad
heeft de conclusie getrokken dat op dit moment
onvoldoende politiek draagvlak is en heeft een pas op de
plaats gemaakt bij bestuurlijke vernieuwing. Dit neemt
niet weg dat de gemeenteraad de sterke wens heeft om
de openheid en bereidheid tot inspraak die gemeente de
afgelopen jaren getoond heeft, te behouden.

Het budgetrecht van de raad intact?

Advies aan andere raadsleden
Vanuit de ervaringen in Oude IJsselstreek zijn de
volgende aanbevelingen opgetekend als het gaat om
burgerinitiatieven en het experimenteren met bestuurlijke
vernieuwing:
• Maak burgerparticipatie zo concreet dat inwoners mee
willen denken. Eindproducten van burgerparticipatie in
de vorm van rapportages zijn vaak te abstract
• Voer niet te veel vernieuwingen achter elkaar door
• Bepaal van tevoren wat de rol van de raad is bij
experimenten en bestuurlijke vernieuwing
• Houd aandacht voor de representativiteit van (buurt-)
verenigingen, clubs en adviesraden die zich opwerpen bij
inspraakmomenten en burgerparticipatie

“Experimenteren is prima, maar het
moet niet te snel gaan. De wet op de
remmende voorsprong ligt op
de loer.”

Externe links
• Adviesverslag Burgerjury:
http://www.doarpswurk.frl/downloadcentrum/
adviesverslag-burgerjury/
• Rapport Burgerbegrotingsforum:
https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/
Extranet/Bestuur/RAPP_EN_PEILINGEN_
BURGERBEGR_FORUM_30okt2010.pdf
• Burgervisitatie gemeente Oude IJsselstreek:
http://www.verantwoording.nl/BVC.htm
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Geleerde lessen
Op basis van de opgehaalde ervaringen en adviezen van raadsleden uit de gemeenten Best, Geldermalsen,
Zeist en Oude IJsselstreek worden in deze afsluitende paragraaf voorzichtige conclusies getrokken.
Daarnaast wordt een aantal interessante vervolgvragen geformuleerd over de mogelijke impact van
burgerparticipatie op de budgettaire rol van de gemeenteraad.

Adviezen
De raadsleden hebben vanuit de eigen ervaringen adviezen geformuleerd. Dit zijn de adviezen die bij meerdere
casussen zijn gegeven:
• Denk van tevoren goed na over de spelregels
• Geef een eenmaal gekozen werkwijze de tijd om te ontwikkelen
• Durf los te laten aan inwoners die initiatief tonen
• Garandeer een onafhankelijk en transparant proces
• Breng een bezoek aan initiatieven en spreek waardering uit richting vrijwilligers
• Voorkom bureaucratie en onnodige jurdisering
• Denk van tevoren na over het stimuleren van diversiteit (deelnemers en projecten)
• Waarborg voldoende publiciteit

Conclusies
Raadsleden ervaren de diverse projecten met meer
zeggenschap voor inwoners niet als projecten die leiden
tot minder zeggenschap voor de gemeenteraad. Van een
verschuiving van financiële autonomie van raad richting
inwoners of impact op de budgettaire rol van de raad lijkt
dan ook geen sprake.
Zo maakt de gemeenteraad om te beginnen een bewuste
keuze bij het instellen van een buurtbudget of het
betrekken van inwoners bij bezuinigingen. Daarnaast
bepaalt de raad de spelregels en het financieel kader van
betreffende projecten. Ook blijft het mogelijk om daarop
(jaarlijks) wijzigingen aan te brengen. Verder hebben
raadsleden de mogelijkheid om betrokken te blijven
tijdens de uitvoering van participatietrajecten en contact
te houden met burgerinitiatieven. Ten slotte behoudt de
gemeenteraad vaak het recht om politieke afwegingen
te maken aan het einde van het participatieproces en te
besluiten, zoals ook bij de bezuinigingsdialoog in Zeist het
geval was.
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De impact van meer burgerparticipatie– en initiatieven
op de budgettaire en de kaderstellende rol van de
gemeenteraad wordt in de onderzochte gemeenten dus als
nihil ervaren. Dergelijke projecten lijken wel een positief
effect op de vertegenwoordigende rol van raadsleden, en
op de open houding die gemeenten en politici uitstralen
richting inwoners, te hebben. Daarbij is het wel van belang
dat blijvend gewerkt wordt aan breed politiek draagvlak
voor participatieprojecten en dat nieuwe initiatieven of
experimenten, met een grotere rol voor inwoners, zich niet
te snel in één gemeente opvolgen.

Het budgetrecht van de raad intact?

Vervolgvragen
De voorzichtige conclusies leiden tot interessante vragen.
Immers hoe komt het dat geen sprake is van impact op de
(budgettaire) rol van de gemeenteraad zoals van tevoren
is verondersteld (als hypothese)?
Een eerste verklaring kan het relatief lage bedrag zijn dat
in Geldermalsen en Best is uitgetrokken voor respectievelijk
het leefbaarheidsbudget (100K) en het buurtbudget
(40-50K). Ten opzichte van de totale begroting betreft
het namelijk een relatief klein bedrag. Aan de andere kant
is de perceptie of een voor een project vrijgemaakt bedrag
hoog of laag is afhankelijk van de financiële positie van
gemeenten.
Vraag: Leidt het vrijmaken van hogere bedragen voor
participatieprojecten tot een ander beeld bij raadsleden
over de impact op hun (budgettaire) rol?
Een tweede verklaring is gelegen in de veronderstelling
dat meer burgerparticipatie en bijbehorend budget impact
heeft op de rol van de gemeenteraad. Maar is het niet juist
zo dat de impact groter is op de rol van het college van
B&W? Immers de raad stelt nog steeds de kaders en neemt
de besluiten. De grotere rol van inwoners is met name
gelegen in uitvoeringszaken, zoals concrete projecten in
de samenleving en openbare ruimten (leefbaarheids- en
buurtbudget) en het voorbereiden van raadsvoorstellen
(bezuinigingsdialoog). Deze uitvoerende taken zijn een
bevoegdheid van het college.
Vraag: Leiden burgerinitiatieven en -participatie tot een
verschuiving van de (financiële) autonomie van het
college van B&W in de richting van inwoners?
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