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Samenvatting
In 2009 en de eerste helft van 2010 zijn twee experimenten
Burgers
met buurtbudgetten uitgevoerd, onder de naam Burgers
aan Zet. Deze raadsinformatiebrief is een samenvatting van
de evaluatie van de experimenten, In beide experimenten
zijn de doelen gedeeltelijk gerealiseerd:
1. meer aan burgers zélf overlaten waar het hun eigen leefomgeving betreft', in
belde buurten is beslissingsbevoegdheid verschoven van de raad naar
bewoners;
2. ontwikkelen van de (medeverantwoordelijkheid van bewoners: in beide
buurten zijn op grote schaal bewoners geprikkeld om verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen buurt, zij het een kleine groep bewoners in grote mate
en verreweg de grootste groep bewoners in beperkte mate;
3. verbetering van de benadering van bewoners en versterken van continu
contact: in beide buurten is hier veel ervaring mee opgedaan, In andere
participatieve projecten kunnen daar de vruchten van geplukt worden,
De experimenten Burgers aan Zet hebben lessen opgeleverd over
bewonersparticipatie, actief burgerschap, (medeverantwoordelijkheid en de
interactie tussen bewoner en gemeente. We hebben nieuwe bewoners leren
kennen (en zij ons) en gewerkt aan de dialoog tussen gemeente en bewoners.
Wederzijds vertrouwen, een zorgvuldig proces, zorgvuldige communicatie en
ambtenaren die zich opstellen als samenwerkingspartner, zijn randvoorwaarden
gebleken voor succesvolle experimenten met buurtbudgetten» De experimenten
leiden tot ervaringen die breder benut kunnen worden. Veel van de baten betalen
zich pas op de lange termijn volledig uit (en zijn bovendien slecht meetbaar):
actieve burgers en bewoners die (medeverantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen buurt zijn niet van vandaag op morgen "geregeld".
De resultaten en leerervaringen zijn tot stand gekomen tegen forse Inspanningen,
passend bij een intensief en experimenteel traject. Het Is "leergeld" waardoor
participatietrajecten in de toekomst effectiever en efficiënter georganiseerd
kunnen worden. Op basis van deze evaluatie is het niet verstandig om de aanpak
van (één van beide) experimenten uit te rollen over de stad. Wél ]eidt het
verleggen van beslissingsbevoegdheid naar bewoners tot activering en
zelfbewustzijn bij een (vooralsnog kleine) groep bewoners.
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1. Wat was de aanleiding?
In 2009 en de eerste helft van 2010 zijn twee experimenten met buurtbudgetten
uitgevoerd. Het buurtbudget is ingezet als het instrument om meer aan burgers
zelf over te laten waar het hun
eigen leefomgeving betreft. Per
raadsinformatiebrief (9 december
2008) heeft uw raad kennis
genomen van het uitvoeringsplan
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2. Wat wilden we bereiken?
Er is gekozen voor de inzet van twee verschillende vormen van een buurtbudget:
1. een buurtbudget bedoeld voor extra activiteiten in de buurt: initiatieven van
bewoners om de buurt aantrekkelijker, gezelliger, schoner of veiliger te
maken, In aanvulling op het bestaande uitvoeringsprogramma van de
gemeente in een buurt kregen bewoners de beschikking over een extra bedrag
van € 150,000,-. Dit experiment vond plaats in een buurt in Nieuw Krispijn,
onder de naam "De beste ideein van de buurt";
2. een buurtbudget dat is opgebouwd uit (delen van) reguliere budgetten voor
Investeringen, onderhoud en beheer van een buurt. Bewoners stellen zelf
prioriteiten voor de besteding van in totaal € 600,000,- (budget dat sowieso
al in de buurt besteedt werd). Zij maken een integrale afweging over de inzet
van dit geld (als voorbeeld: "meergeld voor activiteiten voor jongeren of voor
toezichthouders op straat? dat kan, maar dan moet er elders geld af,
bijvoorbeeld van het budget voor groenonderhoud ofbuurtwerk"). Dit
experiment vond plaats in de buurt Stadspolder, onder de naam "Samen
werken aan de buurtbegroting"1.
In beide gevallen hebben bewoners budgetbestedingsrechti bewoners - en niet de
gemeente(raad) - bepalen de besteding van het buurtbudget. Dordrecht is met
name door het experiment in Stadspolder "koploper" van Nederlandse gemeenten.
Uitgangspunt is optimale invloed van bewoners: zo veel mogelijk de keuze bij
bewoners laten, zo weinig mogelijk randvoorwaarden. Op deze wijze
experimenteren met buurtbudgetten dient drie doelen:
1. meer aan burgers zélf overlaten waar het hun eigen leefomgeving betreft:
verleggen van beslissingsbevoegdheid naar de buurt;
2. ontwikkelen van eigen- en medeverantwoordelijkheid van buurtbewoners,
ontwikkelen van actief burgerschap;
I N.B,: bewoners van Stadspoider kregen dus in tegenstelling tot de buurt in Nieuw Krispijn géén
extra middelen.
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verbetering van de benadering van burgers en versterken van het continu
contact, ook bij moeilijker te bereiken doelgroepen.
"Wijkbudgetten zijn een instrument dat deuren open maakt of open breekt Ze geven
bewoners een concreet perspectief. Hun inzet kan beloond worden, het verdwijnt niet in de
black box van "wij nemen het mee'. No g sterken anderen nemen het niet mee, maar
bewoners krijgen het zelf terug, do o rdat ze zelf keuzes moeten maken. Vo o r bewoners
betekent dat, dat ze met elkaar in gesprek gaan over wat ze echt belangrijk vinden in hun
straat of buurt. Voor bestuurders betekent het dat ze niet overladen worden met
boodschappenlijstjes uit de wijk, "2
3. Wat hebben we daarvoor gedaan?
3.1 Werkwijze Burgers aan Zet
De experimenten Burgers aan Zet zijn uitgevoerd in 2009 en de eerste helft van
2010, Ze zijn allebei in grofweg drie stappen te verdelen:
1. de stap van het bekend maken van het experiment, het opwekken van
enthousiasme in de buurt en het op tafel krijgen van ideeën en prioriteiten
voor de besteding van het buurtbudget;
2. de stap van dialoog en debat, waarin buurtbewoners elkaar vinden om
voorstellen voor de buurt verder te ontwikkelen (te "verrijken") en met elkaar
in gesprek gaan over de verdeling van het buurtbudget*
3. de stap van kiezen en stemmen, waarin buurtbewoners beslissen over de
besteding van het budget.
In iedere stap heeft de ambtelijke projectgroep - altijd samen met de werkgroep
van actieve bewoners - een scala aan (communicatlë)middelen gebruikt, passend
bij doel en doelgroep:
■ van de feestelijke bijeenkomst met rapgroep die een speciale "Burgers aan Zetrap" laat horen (Nieuw Krispijn), tot de "Debatmobiel" (een rijdende
"computer") die Burgers aan Zet promoot in Stadspolder;
■ van een serie "Burgers aan Zef'-programma's op RTV Dordt (Nieuw Krispijn),
tot een huls aan huis rondgaan met een bakflets in Stadspolder;
■ van op maat gemaakte websites en digitale nieuwsbrieven voor beide
experimenten tot flyers, posters, ansichtkaarten en persoonlijke brieven;
■ van stemmen via antwoordkaarten, huis aan huis opgehaald door leerlingen van
het Da Vinci College (Nieuw Krispijn) tot aan een stemming via internet
(Stadspolder).
Betrokken bewoners en de projectgroep hebben daarnaast zeer intensief met
elkaar opgetrokken via bijeenkomsten en één-op-één contact,
3.2 Resultaten
Hoofdconclusie van de evaluatie is dat in beide experimenten de doelen
gedeeltelijke behaald zijn:
1. er is daadwerkelijk een verschuiving van beslissingsbevoegdheid geweest naar
de buurtbewoners. De betrokken buurtbewoners hebben dit ook als zodanig
ervaren en gewaardeerd;

2 J. Hofman; Wijkbudgetten, Geld maakt een beetje gelukkig (2008),
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2. in beide buurten zijn op grote schaal burgers geactiveerd, zij het een kleine
groep in grote mate en verreweg de grootste groep in beperkte mate. In beide
buurten heeft de kleine groep intensief betrokken burgers (tot op zekere
hoogte en vooralsnog tijdelijk) medeverantwoordelijkheid genomen;
3. met de benadering van de burgers (volgens burgerschapsstijlen) is in de
experimenten veel ervaring opgedaan, waar In alle andere participatieve
projecten de vruchten van geplukt kunnen worden. Met name in Stadspolder
zijn veel "nieuwe gezichten" aan tafel gekomen (niet de harde kern van
bijvoorbeeld de wijkbeheeroverleggen), Öf dit daadwerkelijk leidt tot "continu
contact", blijkt pas op langere termijn.
Per doel geven we enkele voorbeelden.
ad 1, verschuiving van beslissingsbevoegdheid: meer aan burgers zélf overlaten
■ De beslissingsbevoegdheid over het buurtbudget in N ieuw Krispijn is verschoven
van gemeente(bestuur) naar burger. De buurt heeft besloten het buurtbudget
van € 150,000 te besteden aan onder meer extra toezicht en ondersteuning van
de Buurtvaders; geraniumzuilen en hangende bloembakken om de buurt op te
fleuren; extra prullenbakken en een extra zwerfvuil ronde en een herinrichting
van het Paulusplein/N assaupleln.
■ Uit een enquête in N ieuw Krispijn blijkt dat 55% van de ondervraagde
buurtbewoners tevreden is over het verloop van het experiment; 37% is niet
tevreden, maar ook niet ontevreden en 8% ontevreden.
■ Ook in Stadspolder is beslissingsbevoegdheid verschoven: 22% van de
bewoners van 16 jaar en ouder stemde op de buurtbegroting; meer dan een
kwart daarvan lichtte zijn keuze toe in het forum. (Overigens koos de buurt
ervoor om de bestaande begroting te handhaven.) De vraag is nog wel of de
buurt voldoende in stelling is gebracht om de keuze breed gedragen en
weloverwogen te maken (zie het kader "bereik" onder ad 3,; met name aan de
cruciale stap van dialoog en debat namen relatief weinig mensen deel).
ad 2. actief burgerschap: ontwikkelen van eigen- en medeverantwoordelijkheid
■ In beide experimenten waren groepen betrokken bewoners bereid om zeer
regelmatig bijeen te komen. Bewoners en ambtelijke projectgroep maakten
letterlijk samen het experiment. De groepen waren en bleven echter klein,
respectievelijk 20 mensen in experiment 1 (Nieuw Krispijn) en ca. 15 in
experiment 2 (Stadspolder),
■ Opvallend in Stadspolder is dat de betrokkenheid bij de (kleine) kern van
actieve bewoners gedurende het experiment groeide. Zij voelden zich steeds
meer eigenaar van het experiment en zijn teleurgesteld wanneer op
bijeenkomsten zoals de "Ik hou van Stadspolder-spelavond" de opkomst
tegenvalt (opkomst ca. 30 buurtbewoners, inclusief de 15 bewoners uit de
projectgroep). Zij blijven echter wel als eerste naar de gemeente kijken, en
minder naar zichzelf en elkaar, om oplossingen voor bijvoorbeeld tegenvallende
opkomst te bedenken,
■ Bij de "Debatmobiel" gaf 50% van de bevraagde bewoners in Stadspolder
desgevraagd aan geen behoefte te hebben aan informatie over, of deelname
aan het experiment.
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■ Op verschillende momenten I n het proces zijn er kleine voorbeelden van actief
burgerschap en eigen initiatief ontstaan: zo brainstormt een groep van 70
leerlingen van het Da Vind College op eigen initiatief over goede ideeën voor
Nieuw Krispijn. En één van de Buurtvaders die actief is in de buurt rond de Prins
Bernhardstraat onderneemt zelf actie om rommel in de voortuinen van bewoners
aan te pakken.
"Het gaat niet zozeer over de afzonderlijke ideeën, en ook niet over het aantal. Centraal
staat het contact tussen buurtbewoners onderling over hun ideeën en voorkeuren. Een
verkiezing waar ieder als individu mag stemmen is te organiseren, dat is de moeilijkheid
niet, Maar écht het gesprek aan gaan met bewoners, ideeën verkennen, uitwerken en
levensvatbaar maken binnen het beschikbare budget is andere koek. Is er een vorm van
consensus te bereiken nog vóór de stemming over de inzet van het buurtbudget?"3
ad 3. verbetering van de benadering van burgers
■ In de communicatie is aansluiting gezocht bij de "burgerschapsstijlen" die de
buurt kenmerken. Zo wordt Nieuw Krispijn gekenmerkt door een relatief hoog
percentage "buitenstaanders" (zo'n 60%, tegenover nog geen 25% in
Stadspolders). Deze groep stelt zich vooral op als klant van de overheid, heeft
een relatief wantrouwende houding tegenover de overheid en kent een geringe
maatschappelijke betrokkenheid. Op basis van dergelijke kenmerken is een
passende communicatiestijl ontwikkeld, wat betreft onderwerpkeuze,
taalgebruik, vorm, kleur en media.
■ Vrijwel alle communicatie-uitingen zijn samen met bewoners ontwikkeld.

3 Uit; nieuwsbrief Burgers aan Zet nr. 2f april 2009,
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Bereik: wie participeerden wanneer?
In de eerste stap van het proces - het oproepen van I deein en prioriteiten -zijn met name
in Nieuw Krispijn relatief veel mensen bereikt:
■ leerlingen van het Da Vinci College bereikten met een enquête 76% van alle huishoudens
in de buurt met de oproep om ideein I n te dienen;
■ de startmanifestatie, website en antwoordkaarten leverden ruim 700 ideeën op.
In experiment 2 (Stadspolder):
■ zijn ca, 500 gesprekken gevoerd met bewoners om het experiment bekend te maken;
■ werkten 380 inwoners mee aan het invullen van een enquête via de "Debatmobiel"4,
De tweede stap (dialoog en debat) werd ingevuld via bijeenkomsten ("ïdeeënplein",
"Midzomerfeest", "BegrotingsspeP1, "Ik hou van Stadspolder-spelavond,,). Deze stap had
het laagste bereik. I n beide experimenten ging het om (wisselende!) groepen van 20-40
bewoners per keer die met elkaar van gedachten wisselden over het experiment.
De laatste stap - het stemmen - had wederom een groot bereik:
■ in de buurt rond de Prins Bernhardstraat in Nieuw Krispijn stemde iets minder dan 40%
(ruim 300) van de circa 800 huishoudens op de beste Ideeën van de buurt;
■ I n Stadspolder stemde 22% (1.611) van alle bewoners van 16 jaar en ouder (7,180
mensen) op de buurtbegroting van hun voorkeur5.
3.3 Lessen
De twee experimenten waren niet alleen een proef met buurtbudgetten; maar ook
een vergaande oefening in burgerparticipatie en communicatie. I n die zin hebben
de experimenten meer opgeleverd dan de resultaten die in paragraaf 3,2 benoemd
zijn. Belangrijke lessen zijn onder m e e n
■ er is een uiterst zorgvuldig proces nodig in de gemeentelijke organisatie om te
bepalen welke budgetten en welke onderwerpen aan de keuzevrijheid van
bewoners kan worden overgelaten en welke begrotingsposten niet (bijvoorbeeld
omdat het budget buurtoverstijgende onderwerpen of een stedelijke voorziening
betreft, omdat het budget bedoeld is voor individuele voorzieningen, of omdat
een budget samenhangt met de uitvoering van een wettelijke taak) - dit moet
ook uitgelegd kunnen worden aan bewoners (Stadspolder);
■ het is belangrijk om voldoende tijd te steken in het verzamelen, ordenen en
terugkoppelen van initiatieven uit de buurt - en tegelijkertijd moet het proces
een snelle(re) doorlooptijd hebben. De aandacht en motivatie verslapt sneL
Radiostilte (soms niet meer dan één week) leidt tot vragen uit de buurt over
wanneer er weer "iets gebeurt";
■ voorzichtigheid is geboden met het opzetten van verkiezingen of een algemene
stemming via internet, wanneer de fase daarvoor - die van dialoog en debat In (te) kleine kring is gevoerd.

4 Omgerekend is dit 4% van de inwonen. Dit lijkt misschien weinig, maar voor een "straatpeiling"
waarbij in een beperkte tijdsspanne willekeurig mensen op straat gevraagd worden om een
enquête In t t vullen, is dit vrij gebruikelijk.
I De gegevens over het bereik van experiment 1 en 2 zijn onderling lastig vergelijkbaar. Sommige
communicatieacties zetten in op het benaderen van huishoudens, anderen op het aanspreken
van individuele bewoners.
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De gekozen werkwijze is intensief en kostbaar gebleken. Het bouwen aan actief
burgerschap en continu contact met bewoners - zeker in buurten waar dit geen
goed gebruik is - kost tijd, geld, aandacht, doorzettingsvermogen, maatwerk en
Individuele inzet. De investeringen in de experimenten passen bij een intensief
experimenteel traject: het Is "leergeld" waardoor participatietrajecten I n de
toekomst effectiever en efficiënter kunnen verlopen. Desalniettemin is het niet
raadzaam om (één van) beide experimenten als integrale werkwijze uit te rollen
over de stad. De opbrengsten van de experimenten geven hiertoe onvoldoende
aanleiding.
Tot slot van deze paragraaf enkele opmerkingen over het buurtbudget als
instrument.
■ Een buurtbudget alleen is geen
garantie voor nieuwe I nitiatieven en
roept in zichzelf geen
verantwoordelijkheidsgevoel op.
Geld is niet dé succesfactor voor
projecten. Veel belangrijker is de
manier waarop initiatiefnemers
ondersteund worden door
ambtenaren. De lessen met
betrekking tot communicatie,
interactie en samenwerking die de
ambtelijke organisatie door Burgers
aan Zet geleerd heeft, zijn daarbij
belangrijk.
■ Actief burgerschap is een zaak van de lange adem. Langdurige inzet op
bewonersparticipatie vraagt structurele aandacht en een
"ondersteuningsmentaliteit" van de hele ambtelijke organisatie, Bewoners willen
wel medeverantwoordelijkheid nemen, maar vanuit hun eigen context, niet die
van de gemeente. Nieuwe experimenten waarbij verbindingen zijn ontstaan
tussen gemeente en bewoners, verdienen blijvende en structurele aandacht om
bewonersparticipatie levend te houden.
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4, Wat heeft het gekost?
Uitvoering van de belde experimenten kost geld en tijd (los van de budgetten voor
de buurt). De evaluatie wijst uit dat Burgers aan Zet binnen de begroting is
uitgevoerd. Wel zijn tussen de experimenten en binnen de experimenten
verschuivingen tussen de posten zichtbaar. Zo is meer communicatiecapaciteit
ingehuurd dan vooraf werd Ingeschat, maar is minder externe ondersteuning
nodig gebleken. Tabel 1 geeft een overzicht.
Experiment

Experiment 1

Post

Begroot

Experiment 2
Resultaat

Resultaat

Begroot

€ 15,000

€ 22.500

€ 22,500

€ 30.000

€ 23.000

€ 20.000

€41*250

€45.500

Logistiek en catering

€ 11.000

€12.000

€ 10.500

€ 5.500

Inhuur externen

€ 10,250

€ 1.500

€ 17.500

€ 11,000

Communicatie
Capaciteit
Communicatie
middelen

Overig
Totaal

„

€ 59.250

€250
€ 56.250

€ 91.500

€ 100
C 92,500

Tabel 1: begrote en daadwerkelijke uitgaven

Op voorhand Is berekend dat het totaal aan ambtelijke ondersteuning
(projectmanagement, uitvoering en communicatiemedewerkers) voor beide
experimenten ruim 4,800 uren (circa 3,5 fulltime fte) zou gaan bedragen;
■ waarvan ruim 2,000 voor experiment 1;
■ en bijna 2.800 voor experiment 2,
De beide experimenten zijn binnen deze geraamde uren uitgevoerd: circa 4.500
uren tegen de geraamde 4.800. Projectleiding en communicatie hebben beiden
meer ureninzet gekost dan berekend, terwijl de ureninvestering vanuit de
sectoren lager uitviel dan verwacht.
S. Ü j deze raadsi nformati ebri ef horen de volgende bi jlagen:
Geen,
Het volledige evaluatierapport en het bijbehorende bijlagenboek is op verzoek te
verkrijgen via de griffie (digitaal of als print).
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
p
/

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burger|eester

J.H. de Baas
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