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Toelichting

In 2009 en de eerste helft van 2010 zijn twee experimenten 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 beide
buurten is beslissingsbevoegdheid verschoven van de raad naar bewoners;
2. ontwikkelen van de (mede)verantwoordelijkheid 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, (mede)verantwoordelijkheid 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 (mede)verantwoordelijkheid 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 leidt het verleggen van
beslissingsbevoegdheid naar bewoners tot activering en zelfbewustzijn bij een
(vooralsnog kleine) groep bewoners.
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Gemeenteraad - dinsdag 30 augustus 2011 14:00
De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. Met de stemmen van
de fracties PvdA, GroenLinks en D66 tegen en de stemmen van de overige fracties voor besluit
de gemeenteraad dat motie 14, die is ingediend tijdens de begrotingsraad van november 2010,
als afgehandeld kan worden beschouwd.
Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 23 augustus 2011 21:30

Besluit

In vergadering
Besluit

In vergadering
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van de PvdA en GroenLinks
terug te verwijzen naar de agendacommissie voor agendering in de middagraad van 27
september.
Agendacommissie - dinsdag 29 maart 2011 20:30
Mevr. De Smoker - D66 zegt, dat het onderwerp buurtbudgetten Burgers aan Zet ook aan de
orde is geweest op de Drechtstedendinsdag en over dit onderwerp lovend gesproken is. In de
raadsinformatiebrief over de evaluatie is men minder positief. De agendacommissie besluit dit
stuk ter bespreking te agenderen voor een adviescommissiekamer (1 blok) voor een nader te
bepalen datum.
Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Op verzoek van meerdere fracties besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden
naar de Agendacommissie.

