Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Hoe halen raadsleden prioriteiten op uit de samenleving?
Resultaten enquête in samenwerking met Raadslid.Nu
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Samenvattende resultaten
Raadsleden worden gekozen op basis van de idealen die ze vertegenwoordigen. In de dagelijkse praktijk
moeten ze besluiten nemen en afwegingen maken, recht doend aan deze idealen, rekening houdend met de
beleidslogica van college en ambtenaren die ze in stukken tegenkomen en wensen en belangen van
inwoners, het standpunt van de fractie en als ze lid van de coalitie zijn met coalitie-afspraken.
Voor deze belangenafweging, dat wil zeggen het bijwonen van vergaderingen, het lezen van stukken, het
consulteren van inwoners en de achterban, het volgen van ontwikkelingen via de media besteden ze
gemiddeld 15,9 uur vaak naast drukke andere werkzaamheden1.
Raadsleden moeten dus voortdurend keuzes maken waar wel en geen aandacht aan te besteden, welke
mails van inwoners wel te agenderen en welke niet, welke plekken wel en niet te bezoeken, welke stukken
wel en niet te lezen en welke voor hen georganiseerde bijeenkomsten wel en niet bij te wonen.

Hoe leggen raadsleden accenten en op welke manier komen ze tot hun prioriteiten? Doel van dit onderzoek
is het in kaart brengen hoe raadsleden hun informatie organiseren en prioriteren om afwegingen te maken.
Daarbij staat niet de inhoud van de politieke agenda centraal, maar de wijze waarop deze gevoed wordt.
Natuurlijk vult de agenda zich enerzijds vanzelf door de inspanningen van het college van B&W middels de
reguliere stukkenstroom. Maar het college is niet de enige bron. Raadsleden leggen ook hun oor te luister bij
de gemeenschap. Hoe ze contact onderhouden met de gemeenschap staat centraal in het eerste deel.
Opvallend is dat een bezoek als fractie aan een instelling, bedrijf of wijk heeft de voorkeur boven een
raadsbezoek, echter in de praktijk vindt meer contact plaats middels bijeenkomsten die door de gemeente
worden georganiseerd.
In het tweede deel van dit rapport staan de bronnen om te komen tot accenten centraal2.
Opvallend is dat partijpolitieke uitgangspunten gecombineerd met signalen uit de eigen achterban dominant
zijn bij de beoordeling van raadsstukken en als bron voor ingediende moties en amendementen.
Bij schriftelijke en mondelinge vragen is de dominantie iets minder ten gunste van informatie van inwoners en
lokale bedrijven.
1

Raad openbaar bestuur: "Advies 15,9 uur, De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie" (21 april 2016)
Dit onderzoek sluit aan bij een onderzoek dat parallel is uitgevoerd door Raadslid.Nu in samenwerking met Overheid in Nederland: "Rol
en positie van de gemeenteraad" (30 augustus 2017).
Hieruit komt het volgende naar voren:
1) 45 procent van de raadsleden vindt de loyaliteit aan de eigen fractie het meest belangrijk, gevolgd door 41 procent die de loyaliteit aan
de eigen opvattingen het meest belangrijk vindt, gevolgd door 9 procent die de loyaliteit aan de raad het meest belangrijk vindt en 4 procent
die de loyaliteit aan de coalitie het meest belangrijk vindt (1 procent heeft geen mening).
2) Tevens komt uit dit onderzoek naar voren dat 59 procent van de raadsleden het eens is met de stelling: "de belangrijkste taak van een
gemeenteraadslid is het vertolken van opvattingen en emoties die leven onder de inwoners", 19 procent is het hier niet mee eens en 22
procent staat hier neutraal tegenover.
3) Vervolgens is in dit onderzoek de raadsleden ook gevraagd wat de meest belangrijke rol is. Voor 44 procent van de raadsleden is "het
vertegenwoordigen van opvattingen van inwoners" de meest belangrijke rol, gevolgd door "met een volmacht van de kiezer handelen op
basis van eigen ideeën en overwegingen" (22 procent), "het uitvoeren van politieke standpunten van de eigen partij" (18 procent) en "het
vertegenwoordigen van bepaalde groepen" (5 procent).
M.b.t. 1): hoewel uit "Rol en positie van de gemeenteraad" blijkt dat de loyaliteit aan de raad niet groot is, zijn raadsleden ook voor hun
contact met inwoners in belangrijke mate afhankelijk voor wat de gemeente voor alle raadsleden organiseert.
M.b.t. 2 en 3: hoewel voor raadsleden volgens het onderzoek "Rol en positie van de gemeenteraad" het vertegenwoordigen van opvattingen
van inwoners centraal staat in taak- en rolopvatting, is die dominantie niet zo sterk aanwezig in de bronnen die raadsleden gebruiken voor
het beoordelen van stukken, het schrijven amendementen en moties of het stellen van vragen. Deze worden in sterkere mate gevoed door
partijpolitieke uitgangspunten en signalen vanuit de achterban. Tegelijkertijd staan raadsleden zeer welwillend tegenover het belonen van
initiatieven vanuit inwoners.
2
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In het derde deel komt het spanningsveld tussen partijpolitieke idealen en ruimte bieden voor initiatieven van
inwoners aan de orde. Hieruit komt naar voren dat raadsleden zeer welwillend staan tegenover het belonen
van initiatieven vanuit de samenleving/inwoners met een positief raadsbesluit. Raadsleden zijn vrij helder in
de criteria voor het beoordelen van initiatieven en het aangeven wanneer participatie van inwoners geslaagd
is. Tot slot vindt het gros van de respondenten dat de raad moet bepalen hoe een traject van participatie van
inwoners eruit moet zien.
Overigens is de ervaring van raadsleden met initiatieven van inwoners nog vrij beperkt.
Ten aanzien van de gekozen onderzoeksopzet moet opgemerkt worden dat nagegaan is of het een verschil
maakt of raadsleden lid zijn van een landelijke partij of een lokale lijst/partij en in hoeverre het een rol speelt
of raadsleden lid zijn van de oppositie of de coalitie. Daar waar dit tot duidelijke verschillen leidt zijn de
resultaten weergegeven.
Dit onderzoek is een jaar voor de raadsverkiezingen van 2018 (d.w.z. in maart 2017) via de vereniging
Raadslid.Nu uitgezet.
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Deel 1: het onderhouden van contacten met de gemeenschap
In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar het onderscheid tussen het opereren als fractie/individueel
raadslid in contacten met de gemeenschap (inwoners, lokale bedrijven en instellingen) versus het naar buiten
treden als raad als geheel.
Als raadslid maakt u onderdeel uit van de gemeenschap.
Concreet legt u contact via ...
8%

2%

10%

18%

24%

20%
18%

Bijeenkomsten / evenementen die door mijn partij / fractie worden georganiseerd
Bijeenkomsten / evenementen die door de gemeente worden georganiseerd
Bijeenkomsten / evenementen die door bewoners worden georganiseerd
Fysieke één op één contacten met inwoners
Email van/met inwoners
Facebook/sociale media
Anders

De meest gebruikte vorm van contact zijn bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente zelf (24%),
gevolgd door fysieke één op één contacten met inwoners (20%) en bijeenkomsten/evenementen die door
bewoners worden georganiseerd en bijeenkomsten/evenementen die door de partij/fractie worden
georganiseerd (beiden 18%). E-mail en sociale media volgen met 10 en 8 procent.
Onder overig (2%) worden vermeld een spreekuur, het doen van vrijwilligerswerk, het als raadslid lopen van
stages en werk.
Het verschil tussen lokale partijen en landelijke partijen is voor deze vraag niet significant.
Oppositiepartijen kiezen meer dan coalitiepartijen voor fysieke één op één contacten en e-mailcontact met
inwoners. Coalitiepartijen kiezen meer voor bijeenkomsten/evenementen die door de partij/fractie worden
georganiseerd.
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Als raadslid maakt u onderdeel uit van de gemeenschap. Concreet legt
u contact via ... (u kunt 100% verdelen uitgedrukt in relatief
tijdsbeslag):
Bijeenkomsten / evenementen die door mijn partij / fractie
worden georganiseerd
Bijeenkomsten / evenementen die door de gemeente worden
georganiseerd
Bijeenkomsten / evenementen die door bewoners worden
georganiseerd
Fysieke 1-op-1 contacten met inwoners
Email van/met inwoners
Facebook/sociale media
Anders,
0%
Coalitie

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Oppositie

Stelling: een bezoek als fractie aan een instelling, bedrijf of wijk
heeft de voorkeur boven een raadsbezoek
Helemaal eens
Eens
Meer eens dan oneens
Meer oneens dan eens
Oneens
Helemaal oneens
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Hoewel het antwoord op de vorige vraag aangeeft dat de praktijk anders is, geeft een ruime meerderheid van
de raadsleden aan de voorkeur te geven aan een fractiebezoek in plaats van een raadsbezoek aan een
instelling, bedrijf of wijk (68,7%).
Redenen die hiervoor gegeven worden zijn: "Je kunt een 'partijdiger' gesprek voeren", "dan kun je je vragen
beter richten", "betrokkenen spreken dan zonder remming", "als fractie kan men directer in overleg gaan en
eventuele problemen aanhoren en samen naar oplossingen zoeken", "vanuit de raad is in de regel puur
informatief en meer globaal, door een fractiebezoek kan dieper worden ingegaan op specifieke vragen of
knelpunten", "straalt veel meer betrokkenheid uit" en "een raadsbezoek is te veel vooraf geregisseerd".
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Anderen brengen echter in dat er voordelen zijn aan een raadsbezoek: "Er gaan meer deuren open", "als je
met de hele raad gaat, hoor je ook vanuit de ander andere standpunten dan die je als partij zelf hebt, dat zet
je aan het denken en doet soms je visie op het dossier veranderen".
Ook wordt enkele keren aangegeven dat een raadsbezoek helpt om te voorkomen dat de fracties tegen
elkaar worden uitgespeeld. Een opmerkelijke motivatie is: "Het college is er geen voorstander van dat de raad
op eigen houtje bezoeken aflegt. Als we het doen dan de hele raad. Dit doen ze liever zelf vergezeld van een
etentje."
Diverse respondenten geven aan dat beide type bezoeken nodig zijn voor het goed kunnen vervullen van de
volksvertegenwoordigende rol. Daarnaast vermelden diverse respondenten dat in de praktijk het organiseren
van beide type bezoeken er (te) vaak bij inschiet.
De voorkeur voor een fractiebezoek ligt bij lokale partijen hoger dan gemiddeld met ruim 72% van de
respondenten die hieraan een voorkeur geeft boven een raadsbezoek.
Het onderscheid tussen oppositie- en coalitiepartijen is voor deze stelling niet significant.
Stelling: een bezoek als fractie aan een instelling, bedrijf of
wijk heeft de voorkeur boven een raadsbezoek
Helemaal eens
Eens
Meer eens dan oneens
Meer oneens dan eens
Oneens
Helemaal oneens
0%

5%

10%

15%
Lokaal

20%

25%

30%

35%

40%

Landelijk
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Deel 2: informatiebronnen
In dit deel wordt stil gestaan bij de informatiebronnen die raadsleden gebruiken bij achtereenvolgens
a) de beoordeling van raadsstukken
b) de informatiebronnen voor schriftelijke en mondelinge vragen en
c) de bron voor ingediende amendementen en moties.
Hoewel raadsleden het belangrijk vinden om signalen uit de buitenwereld op te pakken, is het
verkiezingsprogramma in combinatie met signalen uit de eigen achterban de belangrijkste bron voor
beoordelen van raadsstukken en moties en amendementen.
Bij mondelinge en schriftelijke vragen komen algemene bronnen, zoals media en informatie van inwoners wat
sterker naar voren.
Wanneer u raadsstukken beoordeelt maakt u naast de
toelichting in het stuk zelf gebruik van...
9%
5%

3%
29%

8%

13%
21%
12%
Politieke uitgangspunten/uw verkiezingsprogramma
Signalen uit uw eigen achterban (partijleden, fractiegenoten)
Officiële inspraakreacties
Inwoners (bijvoorbeeld per mail of in de supermarkt)
Openbare bronnen (bijvoorbeeld google)
Griffie
Ambtelijke organisatie
Anders, namelijk: (in het vak hieronder kunt u een toelichting geven)

De combinatie van het verkiezingsprogramma/politieke uitgangspunten (29%) en persoonlijke signalen vanuit
de achterban (21%) vormen samen 50% van de signalen die raadsleden gebruiken bij de beoordeling van
raadsstukken en zijn daarmee dominant.
Signalen uit de gemeenschap (via officiële inspraakreacties (12%) en contacten met inwoners (13%)) vormen
samen 25% van de signalen.
De andere bronnen zijn de ambtelijke organisatie (9%), openbare bronnen (8%) en de griffie (5%).
Respondenten konden ook "anders" invullen. Naast eigen (vak)kennis zijn hier nog vrienden/kennissen en
collega-gemeenten vermeld.
Deze verdeling is voor lokale partijen nagenoeg hetzelfde als voor raadsleden van landelijke partijen. Dat
geldt ook voor de verdeling oppositie versus coalitie.
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De bron voor schriftelijke en mondelinge vragen die u (of uw
fractie) de afgelopen raadsperiode gesteld heeft bestond
uit...
8% 4%

21%

14%
26%
27%
Politieke uitgangspunten/uw verkiezingsprogramma
Signalen uit uw eigen achterban (partijleden, fractiegenoten)
Informatie van inwoners, lokale bedrijven
Lokale media
Landelijke media
Anders, namelijk: (in het vak hieronder kunt u een toelichting geven)

De grootste bron voor schriftelijke en mondelinge vragen wordt gevormd door inwoners/lokale bedrijven
(27%).
Hier is de directe politieke achtergrond van het raadslid iets minder dominant maar wel belangrijk (47%,
opgebouwd uit 21% politieke uitgangspunten/verkiezingsprogramma en 26% signalen uit de eigen achterban).
Daarna volgen de media (landelijk (8%) of lokaal (14%)).
Onder "anders" (4%) worden de lokale rekenkamer, sociale media, bedrijfsbezoeken en een burgerpanel
genoemd.
Bij lokale partijen vormen inwoners en lokale bedrijven voor bijna 30% een bron voor vragen, voor landelijke
partijen is dat 26%. Daarentegen vormen media voor 24% een bron voor landelijke partijen, voor lokale
partijen is dat 19%.
De bron voor schriftelijke en mondelinge vragen die u (of uw fractie)
de afgelopen raadsperiode gesteld heeft bestond uit...
Politieke uitgangspunten/uw verkiezingsprogramma
Signalen uit uw eigen achterban (partijleden, fractiegenoten)
Informatie van inwoners, lokale bedrijven
Lokale media
Landelijke media
Anders
0%
Lokaal

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Landelijk

Ook voor oppositiepartijen vormen inwoners en lokale bedrijven een belangrijkere bron (29%) dan voor
coalitiepartijen (25%).
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De bron voor schriftelijke en mondelinge vragen die u (of uw
fractie) de afgelopen raadsperiode gesteld heeft bestond uit...
Politieke uitgangspunten/uw verkiezingsprogramma
Signalen uit uw eigen achterban (partijleden, fractiegenoten)
Informatie van inwoners, lokale bedrijven
Lokale media
Landelijke media
Anders
0%
Coalitie

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Oppositie

De bron voor ingediende amendementen en moties die u (of uw
fractie) de afgelopen raadsperiode heeft ingediend bestond uit...
9%

5% 6%
34%

22%
24%
Politieke uitgangspunten/uw verkiezingsprogramma
Signalen uit uw eigen achterban (partijleden, fractiegenoten)
Informatie van inwoners, lokale bedrijven
Lokale media
Landelijke media
Anders, namelijk: (in het vak hieronder kunt u een toelichting geven)

Bij het indienen van moties en amendementen is de politieke achtergrond nog dominanter dan bij de vorige
onderwerpen, in 58% van de gevallen vormen signalen uit de politieke achterban/verkiezingsprogramma de
basis voor moties en amendementen. Informatie van inwoners en bedrijven volgen daarna met 22%, op
afstand gevolgd door lokale media (9%) en landelijke media (5%).
Onder "anders" worden "eigen kennis", "eigen onderzoek naar handelen collegeleden", experts en
belangenorganisaties vermeld. Ook meldt iemand: "De meeste moties die zijn ingediend zijn moties die door
andere raadsfracties werden aangereikt en onderschreven".
Bij deze stelling gebruiken oppositiepartijen ten koste van politieke uitgangspunten nadrukkelijker voor
informatie van inwoners en lokale bedrijven als bron voor amendementen en moties:
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De bron voor ingediende amendementen en moties die u (of uw
fractie) de afgelopen raadsperiode heeft ingediend bestond uit...
(verdeel 100% over de volgende mogelijkheden)
Politieke uitgangspunten/uw verkiezingsprogramma
Signalen uit uw eigen achterban (partijleden, fractiegenoten)
Informatie van inwoners, lokale bedrijven
Lokale media
Landelijke media
Anders
0%
Coalitie

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Oppositie

pag. 11 van 38

40%

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Deel 3: de invloed van inwoners op gemeentelijke besluitvorming
Raadsleden staan zeer welwillend tegenover het belonen van initiatieven vanuit de samenleving/inwoners.
Een initiatief vanuit de samenleving/inwoners
moet beloond worden met een positief
raadsbesluit
Helemaal eens
Eens
Meer eens dan oneens
Meer oneens dan eens
Oneens
Helemaal oneens
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Een ruime meerderheid van de respondenten (62%) geeft aan dat een initiatief van inwoners beloond moet
worden met een positief raadsbesluit, met de kanttekening dat het gros van deze voorstanders zich in de
voorzichtige categorie ("meer eens dan oneens") bevindt.
Het verschil tussen oppositiepartijen en coalitiepartijen is beperkt. Lokale partijen zijn meer uitgesproken
voorstander van de stelling dan landelijke partijen.
Een initiatief vanuit de samenleving/inwoners
moet beloond worden met een positief
raadsbesluit.
Helemaal eens
Eens
Meer eens dan oneens
Meer oneens dan eens
Oneens
Helemaal oneens
0%

10%
Lokaal

20%

30%

40%

50%

Landelijk

Als motivatie wordt door voorstanders vermeld: "Dat je echt luistert naar de mening van inwoners, het gaat
om hun buurt/wijk", "mensen raken anders teleurgesteld".
Opmerkelijk is dat veel personen die het eens zijn met de stelling in de toelichting wel randvoorwaarden
aangeven, zoals financiële randvoorwaarden of "wel op voorwaarde dat het algemeen belang gediend is en
dat het initiatief past binnen de kaders die we hebben afgesproken" of "geen overlast gevend voor andere
inwoners".
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Voor degenen die het oneens zijn met de stelling speelt de rol van de raad als afweger van belangen een
grote rol: "Met elk initiatief vanuit de samenleving instemmen kan niet, de raad moet altijd zelf een afweging
maken" of "raadsleden zijn er om te besturen, niet om cadeautjes te geven, mocht daar anders over gedacht
worden dan verwacht ik binnenkort bewonersinitiatieven voor het afschaffen van de ozb en andere
gemeentelijke belastingen..."
Daarnaast geven ook degenen die oneens invullen aan dat er best ruimte voor initiatieven bestaat, mits
passend binnen kaders en financieel haalbaar.

Criteria voor het beoordelen van initiatieven van inwoners
In een open vraag konden de respondenten aangeven welke criteria zij hanteren voor de beoordeling van een
initiatief van inwoners wil het kunnen leiden tot een positief raadsbesluit.
In totaal zijn door 563 van de respondenten 979 antwoorden gegeven, die te groeperen zijn in de volgende
criteria (aantal keer genoemd, uitgedrukt in percentage van het totaal aantal antwoorden):












draagvlak
bijdragend aan het algemeen belang
financiële haalbaarheid
positieve bijdrage aan leefbaarheid/maatschappelijke doelen
haalbaarheid/uitvoerbaarheid
passend binnen wettelijke en/of beleidskaders
vertrouwen in de initiatiefnemers/transparantie/SMART
strijdigheid met belangen van anderen/overlast
geen individueel belang dienend
passend bij politieke doelstellingen
overig

20%
15%
14%
12%
10%
8%
6%
3%
3%
2%
7%

Onder overig staan nog vermeld politiek draagvlak, vernieuwend, toegankelijk, participatie door inwoners zelf,
toekomstbestendig, actualiteit, helder eigenaarschap, passend binnen de invloedssfeer van de gemeente,
aanvullend op het bestaande, sociaal, inclusief, duurzaam, veiligheid en voorkomen precedentwerking.

Aantal initiatieven van inwoners dat heeft geleid tot besluitvorming in de gemeenteraad
Gemeenteraadsleden hebben nog relatief weinig ervaring met initiatieven inwoners (behalve
bestemmingsplanprocedures) die hebben geleid tot besluitvorming in de raad. De verdeling van de
antwoorden is als volgt:







Geen initiatieven
1 initiatief
2 initiatieven
3 initiatieven
4 initiatieven
meer dan 4 initiatieven

28%
20%
19%
10%
7%
16%

Er is sprake van een breed palet aan initiatieven variërend van initiatieven om iets te beginnen (moestuinen),
iets te behouden (een monumentale boom) of juist iets tegen te houden (azc). Een gecomprimeerd overzicht
van de genoemde initiatieven is ter informatie als bijlage opgenomen in deze rapportage.
Het blijkt dat raadsleden in 75% van de gevallen al in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij deze
initiatieven. Hierin zijn globaal drie routes te onderscheiden:
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 Inwoners benaderen raadsleden voor advies in een vroegtijdig stadium voor advies: "De
initiatiefgroep heeft ons in een eerder stadium hierover benaderd" of "mail van actiegroep om
gesprek."
 Er is sprake van een initiatief, waarna raadsleden zelf het initiatief voor contact nemen: "Ben ter
plekke gaan kijken en praten" of "start via een oproep via facebook en de betrokkenheid daarna
tonen en daadwerkelijk meedoen"
 Er is al sprake van een formeel voortraject waarin contact wordt gelegd: "Initiatieven kwamen voort
uit een ideeënwedstrijd die vanuit een werkgroep van raadsleden en ambtenaren was opgezet, in die
werkgroep zat ik als raadslid" of "voorafgaand al een motie om hockey erkend te krijgen, daarna ook
een motie om als gemeente naar deze mogelijkheid te kijken."
De rol die raadsleden op zich nemen is over het algemeen adviseren over de beste vervolgstappen richting
de gemeente: "Door te luisteren en in gesprek te gaan met de bewoners kun je de visie vanuit de
initiatiefnemers goed staven met de visie van de gemeente.", "vooroverleg met de bewoners en advies
gegeven welke weg te bewandelen" of "ik heb de burgers die in actie kwamen vanwege het verdrinken van
de kuikens tips gegeven (zie horrorvijver op google)".
Enkelen nemen het initiatief over: "Vanuit het Kernenbeleid is in de gemeenschap gevraagd voor een Jeu de
Boules-baan en het opzetten van een Repair Café, bij beiden heb ik het voortouw genomen."
Stelling: De raad bepaalt hoe een participatietraject eruit ziet
Helemaal eens
Eens
Meer eens dan oneens
Meer oneens dan eens
Oneens
Helemaal oneens
0%

5%
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20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ruim 75% van de respondenten is het eens met de stelling dat de raad bepaalt hoe een participatietraject
eruit ziet. In de toelichting wordt meermaals aangegeven dat dit hoort bij de kaderstellende rol van de
gemeenteraad. Enkele respondenten maken als nuancerende kanttekening dat ook voor het vaststellen van
het participatietraject input van de inwoners nodig is ("Uiteindelijk wel, maar graag vooraf in contact met
belangengroepen." en "Het participatietraject wordt bepaald door de Raad na de inwoners te hebben
gehoord.")
Respondenten die oneens invullen laten zich op basis van de gegeven toelichting onderscheiden in twee
smaken, namelijk degenen die vinden dat het participatietraject een samenspel is van betrokkenen ("Er wordt
meer bereikt wanneer allerlei stakeholders in overleg gaan en dus participeren in o.a. verantwoordelijkheden
die sommige beslissingen met zich meebrengen. Hierdoor wordt een breder draagvlak gecreëerd.") en
degenen die vinden dat het college ondersteund door de ambtelijke organisatie leidend is.
Bij deze stelling blijken coalitiepartijen vaker voorstander te zijn dan coalitiepartijen (zij het dat de categorie
'helemaal eens' vaker door oppositiepartijen is ingevuld).
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Stelling: De raad bepaalt hoe een participatietraject eruit
ziet
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Oppositie

Een raadsvoorstel dat de uitkomst is van een goed verlopen
participatietraject wordt door de raad ongewijzigd
overgenomen
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Ruim 80 procent van respondenten onderschrijft de stelling dat de uitkomst van een goed verlopen
participatietraject door de raad ongewijzigd wordt overgenomen. In de toelichting geeft een respondent aan:
"Dat moet de consequentie zijn, anders neem je inwoners niet serieus." Ook geeft iemand aan: "Wanneer het
college met de uitkomst kan leven, dus ook de ambtenaren er mee verder kunnen, is aan de kaders en eisen
die te voren zijn gesteld voldaan, de raad heeft kunnen participeren en kan begrijpen waarom keuzen zijn
gemaakt, daar doen we niets meer aan af."
Een tegenstander geeft aan: "Op basis van het beginselprogramma en uitgangspunten in het
verkiezingsprogramma kan een politieke partij c.q. raadsleden tot een ander oordeel komen."
Op de vraag waar respondenten op letten bij de beoordeling van uitkomsten van participatietrajecten komen
over het algemeen de criteria terug die hiervoor vermeld zijn voor de beoordeling van initiatieven van
inwoners, zoals haalbaarheid, draagvlak en het effect voor niet-participanten.
De stelling wordt door oppositiepartijen niet significant anders beantwoord dan door coalitiepartijen. Dat geldt
ook voor lokale versus landelijke partijen.
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Wanneer is een participatietraject geslaagd?
Op de vraag wanneer een participatietraject geslaagd is hebben 568 respondenten in totaal 645 verschillende
antwoorden gegeven.
De antwoorden laten zich als volgt groeperen:











voldoende draagvlak onder alle betrokkenen
betrokkenen voelen zich voldoende gehoord (ook al krijgen ze geen gelijk)
er wordt een inhoudelijk resultaat geboekt
een hoge betrokkenheid van inwoners in het traject
het initiatief past binnen beleidskaders
er is een goed traject uitgestippeld
de raad neemt het initiatief ongewijzigd over
het voorstel past binnen de financiële kaders
geen klachten, bezwaren of zienswijzen
overige criteria

40%
19%
9%
7%
6%
5%
3%
2%
1%
8%

Onder overige criteria staat nog vermeld dat het initiatief bij inwoners moet blijven liggen, dat een
win/winsituatie bereikt moet worden, dat een langdurig effect bereikt wordt, dat wensen worden gehonoreerd
zonder nadelen voor anderen, dat het initiatief past binnen de eigen politieke doelen en duurzaamheid. De
andere antwoorden zijn niet vaker dan één keer vermeld.
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Verantwoording
Dit rapport is tot stand gekomen op basis van een enquête die via Raadslid.Nu is verspreid onder alle
raadsleden.
De enquête bestond uit zeven vragen (vier verdelingsvragen en drie verdiepende vragen) en enkele niet naar
de deelnemers herleidbare gegevens over gemeentegrootte, partijkleur, lengte raadslidmaatschap en het al
dan niet deel uitmaken van coalitie of oppositie.
In totaal is de enquête 764 keer ingevuld. De vragen die nodig zijn om de mate van representativiteit te
bepalen (over kenmerken van de gemeente en de politieke partij) zijn ingevuld door 596 raadsleden. Hoewel
dus in totaal meer enquêtes zijn terugontvangen zijn voor de gesloten vragen enkel de volledig ingevulde
enquêtes verwerkt, om een adequaat beeld te krijgen over de mate van representativiteit.
Overigens wijken de antwoorden inhoudelijk niet significant af wanneer gekeken wordt naar alle ontvangen
reacties.

Gemeentegrootte
Uit hoeveel zetels bestaat uw gemeenteraad?
14%
49%
37%

<23

23-35

35>

Er is onder respondenten een lichte ondervertegenwoordiging van raadsleden van grotere gemeenten (14% is
afkomstig uit gemeenten van meer dan 80.000 inwoners, in Nederland is 18% van de raadsleden is afkomstig
uit deze gemeenten).
Er is een lichte oververtegenwoordiging van raadsleden uit gemeenten met minder dan 30.000 inwoners (49%
van de respondenten is afkomstig uit deze gemeenten, in Nederland is 44% van de raadsleden afkomstig uit
deze gemeenten).
Van de respondenten is 37% afkomstig uit gemeenten tussen 30.000 en 80.000 inwoners, in Nederland is
38% van de raadsleden afkomstig uit deze gemeenten.

Verdeling over partijen
De volgende verdeling is aanwezig onder respondenten over de partijen:
U bent raadslid voor:
4%

19%

28%

3%
12%
6%

12%
4%
CDA

ChristenUnie

D66

GroenLinks

3%
PvdA

9%
SGP

SP

VVD

Lokale Partij

Anders
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Onder respondenten is enige oververtegenwoordiging van D66 met 12% respons terwijl krap 10% van de
raadsleden in Nederland D66 vertegenwoordigt.
Er is een ondervertegenwoordiging van lokale partijen, 28% van de respondenten is afkomstig van een lokale
partij, landelijk is 33% afkomstig van een lokale partij. Van de respondenten die "anders" hebben ingevuld
(4%) blijkt het grootste deel overigens ook afkomstig van een lokale partij. Als hiervoor gecorrigeerd wordt, is
31% van de respondenten afkomstig van een lokale partij.
De overige personen die "anders" hebben ingevuld (1%) betreft raadsleden van combinatielijsten van
landelijke partijen.
Voor andere partijen wijkt de respons minder af van het landelijk beeld.
Van de respondenten is 56% lid van de coalitie, 42% van de oppositie en 2% geeft aan dat er in de
gemeente op het moment van het deelnemen aan de enquête geen oppositie of coalitie is.

Is uw fractie lid van de coalitie?
2%
42%
56%

Ja

Nee

Anders

Tenslotte bestaat de volgende mix qua ervaring onder raadsleden die de enquête hebben ingevuld:
Hoe lang bent u raadslid?
6%
27%

40%

27%
Eerste Raadsperiode

Tweede Raadsperiode

Drie raadsperiodes of meer

Anders

De categorie "anders" betreft voor het merendeel respondenten met een "onderbroken" zittingsduur of
afwijkende raadsperiodes, bijvoorbeeld als gevolg van herindeling of doordat iemand tussendoor wethouder is
geweest.

Foutief ingevulde vragen
De beantwoording van een aantal vragen is in een enkel geval door respondenten anders geïnterpreteerd
dan met de vraag bedoeld. Het gebruik van het woord "participatie" in twee van de vragen is door 3% van de
respondenten gezien in termen van de Participatiewet en niet in termen van participatie van inwoners bij
gemeentelijke besluitvorming. Deze antwoorden zijn buiten beschouwing gelaten. De beantwoording in
overige vragen gaf geen aanleiding om alle antwoorden van deze respondenten buiten de analyse te houden.
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Bij de vraag "Bij hoeveel van deze initiatieven ben u als raadslid in een vroege fase betrokken geweest?"
geeft 9% van de respondenten een groter getal dan bij de voorafgaande vraag "Hoeveel initiatieven van
inwoners in uw gemeente kunt u zich herinneren die in 2016 tot een raadsbesluit hebben geleid (buiten
bestemmingsplanprocedures)?" Ook hier zijn deze antwoorden buiten beschouwing gelaten.
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Bijlage: voorbeelden van initiatieven van inwoners die in 2016 tot een raadsbesluit hebben
geleid (buiten bestemmingsplanprocedures)
Hieronder staan de antwoorden van de respondenten geclusterd per thema. Bepaald type initiatieven zijn
vaker genoemd, zoals AED's in de openbare ruimte, speeltuinen/pleinen en zwembaden in zelfbeheer. Deze
zijn in principe één keer opgenomen, tenzij de toelichting een mogelijk relevante nuance liet zien.
Niet elk initiatief betreft een initiatief van inwoners. Toch zijn deze opgenomen, omdat dit overzicht laat zien
wat raadsleden onder initiatieven van inwoners verstaan, zelfs als dit een nota betreft. Het kan natuurlijk zijn
dat een initiatief van inwoners leidt tot (aanpassing van) een nota.

Openbare ruimte en groen

Antieke lantaarnpalen
Zelf uitvoeren onderhoud groen
Hondenuitrenvelden
Natuurspeeltuin
Initiatieven om straten en pleinen veiliger en groener te maken
Kappen van een laanstructuur
Watertappunten
Graffittiwall
Aanleg vlindertuin en aanleg olifantengrasveld
Lhtb zebrapad
Buurtmoestuin
Ontwikkeling recreatiegebied
Zandbak met banken die werd behouden
Speelveld en kunstwerk
Behoud markante boom
Zelfbeheer van openbaar groen dat door bewoners heringericht is en onderhouden wordt, aanleg van kleine
projecten in de het dorp of de buurt zoals speelplaatsen, bankjes. plaatsen van afvalbakken
Inrichting speelvoorziening
Stichting Recreatie en Meer
Hondenloosloopzone naast natuurgebied
Parkeerproblematiek; herinrichting straten
Herinrichting Dorpskern in Neerkant
Aanleg wandelpad (inclusief Leadergelden)
Gladheidbestrijding
Goudasfalt
Behoud bomen Marquettelaan
Natuurspeeltuin
Opfleuren kern met aan plant bloembakken
Wens om een openbare ruimte af te sluiten ivm vandalisme
In het openbaar gebied is een vlindertuin aangelegd
Zitbank plaatsen
Instellen "Dag van het park"
Het beeld terugplaatsen op het herstelde grondgebied
Bankjes maken van omgezaagde bomen
Herinrichting woonstraat/parkeerplaatsen
Plaatsen van kunstwerk
Voorzieningen voor eendenkuikens in gemeentevijver
Overlast omgeving, kwaliteit openbare ruimte
Aanleg speelterrein op vrijkomende locatie van klein gebouwtje
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Leefbos Westland
Oppimpen speeltuin
Herinrichting van een dorpsplein
Dorpscomité dat ontwerp maakt voor aanpassing van een dorpsbrug
Inrichting van de straat
Herinrichting stationsplein
Omhakken en verwerken Iep
Bomenonderhoud
Fruitbomen
Aanleg van een ontmoetingstuin
Eigenlijk was het een alternatief voor raadsbesluit: inrichtingsplan park
Dorpsplein Oene
Een groep inwoners wilde in het centrum een speeltuin organiseren
Groenstrook
Buurttuinen onder regie van wijkplatform
Een initiatief van bewoners uit een wijk die graag een versnelde opknapbeurt wilden voor de wijk, wat nog
niet opgenomen was in het integraal uitvoeringsplan
Tuin van Sjef
Oprichting van recreatieterrein
Opknappen van het dorpscentrum
Herontwikkeling Oude Vismarkt Zwolle
Hek rondom speelveld
Afbakenen van een speelveld om de veiligheid te bevorderen
Goed trapveldje
Rusthoven, behoud natuurgebied
Opzetten speeltuin annex horeca
Klimbos voor kinderen
Bijenmengsel zaaien
Geluidswal
Aanpassingen in de wijk om te voorkomen dat overlast wordt veroorzaakt
Berkendonk
Bankjes in de Hoogstraat
Aanpassen renovatie van een park
Onderhoud groen
Zandbakken herplaatsen
Onderhoud plantsoenen
Herinrichting landschap plus wandelpad en kunstwerk
Right to challenge met betrekking tot het onderhoud van groen
Het aanleggen van moestuinen op versnipperde gemeentegrond

Verkeer en vervoer

Omleidingsroute vrachtverkeer en
Afsluiting van een deel van de stad
Openbaar vervoer
Aanpassing wegen
Fietsbereikbaarheid nieuwbouwwijk Kortenoord
Fietsoversteek
Verkeersluw maken
Onderdoorgang Broek in Waterland
Het verleggen van een provinciale weg
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Extra NS spoor
Parkeerdruk, Niet doortrekken van wegen in nieuwe woonwijk
Verkeersmaatregelen
Aanpak sluipverkeer in een dorpskern
Verkeersveiligheid
Parkeren voor invaliden
Initiatiefgroep rondom aanpak doorgaande route
Nieuwe bushalte
Onderzoekskrediet voor aanleg fietspaden
Oversteekplaats
Aanpassing infrastructuur binnenstad
Invulling verkeersafwikkeling woonwijk
Verbreding weg
Snelheid verkeer weg Spankeren
Overlast busroute in een wijk wordt nu tot ieders tevredenheid opgelost
Opheffing Openbaar Vervoer (buslijn) in een wijk
Zebrapaden
Wijzigen verkeersbesluit
Realisering openstelling Prins Hendrik Brug, alternatief Europaplein
Verkeersborden plaatsen
Rondweg
Aanleg van een rotonde
Wageningen Beter op Weg
Veiligheid nieuwe weg
Veiligheid bij zebra paden
Verharding van een landelijk fietspad tegen gaan
Alternatieve verkeersplannen voor centrumontwikkelingen

Monumenten en cultuur

Herstel begraafplaats/graven
Aanwijzing beschermd dorpsgezicht
Het ombouwen van een oude scheepswerf tot museum
Grebbelinie aanpassing
Oprichting cultuur fonds
Hergebruik oude stadhuis (ook al is het nog niet rond)
t Tejaterke
Cultuurspoor
Initiatief tot behoud van een landgoed Onderhoude met vrijwilligers voor oude, monumentale begraafplaatsen
Cultuurplatform
Reconstructie historische brug
Planet Texel
Verklaren tot gemeentelijk monument plantsoen
Verplaatsing museum
Muziekfestivals voor de jongeren/inwoners
Wipwatermolen en de waterdoorgang die daarbij hoort
Stichting Mariakapel realiseren
Onderzoek naar klein theater
Herdenkingsinitiatieven
Opera
De stichting 5 mei
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Holocaust monument
Verplaatsen beeld naar nieuwe stationsplein
Oud pand in het dorp in bruikleen geven voor een kunst initiatief
Historische vereniging die een jubileum boek wil maken
Cultuurnota
Dorpstheater
Meentwerf Hilversum
De Put en het Wilhelminamonument
Meedenken over invulling cultuurcentrum
Festivate Dance festival
Kunstwerk op een rotonde
Jeugdevenement
Festival

Sociale initiatieven

Feestje voor de jeugd van 14 tot 18 jaar
Starten eetpunt eenzame ouderen
Particulier initiatief voor zorgwoning
Samen Zorgen Huis
Een burgerinitiatief 'Bijstand werkt samen'
mantelzorgwoning
Wijkapp
Oprichting hockeyclub
Zeepcarraces
Buurt Whatsapp
Stichting eethoek
Zwerfjongeren
Zorgcoöperatie
Betercentrum
Meer armoede beleid
Mantelzorg
Gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting kledingbank in toekomst
Initiatief zorghuis
Huis van de buurt opzetten
Goed voor mekaar
Dagbesteding voor mensen met een beperking
In verband met statushouders
Realisering vrijwilligershuis
Zorgboerderij in buitengebied
Buurt barbecues, muzikale buurtavonden
Leefbaarheidsprojecten Klimmen, Ransdaal, Ubachsberg enz.
Open club Klimmen
Minimabeleid
Speeltuin die kinderen arbeidsgehandicapten mindervaliden en dagbesteding verbindt
Zorg in eigen dorp
Zorgcentrum
Huiskamerinitiatief voor ontmoetingsruimte
Dit ging over het behoud van een zorginstelling
Oprichting van lokale zorgcoöperaties
Buurtpreventie
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Alternatieve huisvesting voor statushouders
Basisinkomen
Diplomazwemmen vanuit gemeente financieel mogelijk maken
Veiligheid in de wijk
Aanpassing hulp bij huishouden
Vrijwilligers die een initiatief opzetten om mensen te ondersteunen bij sollicitatie of als maatje ondersteuning
geven
Publiciteit recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperking
Ouderen voor ouderen
Meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren
Spel aan huis

Voorzieningen

Toegankelijkheid van gebouwen
Sportpark
Dakterras op een parkeergarage van de gemeente
Jongerenontmoetingsplek
Zwembad naar vereniging
Verbouwing voormalig Gemeentehuis
Aanleg van kunststof voetbalvelden
Toegankelijkheid openbare gebouwen
Voetbalvereniging die oefenveld wil verbeteren.
Nieuwe bieb samen mee naar de A2
Nieuwe wijkvoorziening bij Voetbalvereniging
Wielerbaan
Jongerenhonk
Bouw nieuw zwembad
Inwoner wilde een natuurbegraafplaats starten
Gymzaal in kleine kern
Gebruik maken van een leegstaande sporthal
Verzoek tot bouw Multi Functioneel Centrum samen met dorpsbewoners
Het handhaven van de bibliotheek en een initiatief welke voortkomt uit het Kernenbeleid.
Tennisbaan in recreatiepark
Skatebaan in ander park
De koop van een oud gemeentehuis voor 1 euro t.b.v. multi functionele gemeenschapsruimte
De overname van zwembaden en voortzetten in eigen beheer privatiseren van sportaccommodaties
Fuseren van sportverenigingen
Twee scholen die samen in één gebouw gehuisvest werden
Bouw samenwijsaccommodatie in een leegstaande kerk
Vaststellen nieuw accommodatiebeleid
Inspraak Brede School
Visie op de bibliotheek en bibliotheekwerk
Kunstgrasveld voetbalclub
Eisen voor nieuwe sporthal
Exploitatie en Beheer sporthal
Uitbreiding gebruiksmogelijkheden "t Bakkes"
Integrale Wijkvoorziening waarvoor de initiatieven volledig vanuit de buurt/vereniging zijn ontstaan
Hergebruik schoolgebouw
Renovatie kleinschalig wijkgebouw
Verzelfstandiging openluchtbad door dorpsbewoners
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Behoud beperkte brandweerkazerne in een van onze dorpen
Behoud schoolgebouw als multifunctioneel centrum
Aanleg glasvezel in het buitengebied
Plaatsen van AED's in de openbare ruimte
MFA voor het dorp
Behoud intramurale zorg accommodatie
Zwembad open houden
Vervanging sportcomplex
Subsidie aanvragen voor verbouwing clubhuizen
Plan tot bouw/ontwerp MFC
Een kinderboerderij
Een nieuw onderkomen voor een roeivereniging en ijsclub
Tweede kunstgrasveld voor de hockeyvereniging
Overname beheer kinderboerderij
Initiatief van kinderen om een BMX baan te realiseren
Muziekschool
BMX-baan
Uitbreiding sporthal onder toezicht en met eigen werkzaamheid van de sportvereniging
Bouw van een multifunctioneel dorpshuis
Het samengaan tussen een sporthal en een dorpshuis, opgezet door de gebruikers en inwoners van de kern
Dierenweide Acht
De Theaterkerk: de raad kreeg een voorstel voor een MFC met twee opties. de andere werd gekozen door de
meerderheid. De initiatiefnemers hebben de Theaterkerk nu geheel zelf met de inwoners gerealiseerd.
Het uitbaten van een oud schoolgebouw
Hertenkamp waarvan onderhoud en verbouwing door de omgeving wordt opgepakt, voor het voortbestaan.
Sporthal die deels door de omgeving wordt onderhouden en beheerd om sluiting te voorkomen
Verbouwing van oude Gemeentewerf op initiatief van de buurt tot ZZP ruimte, creatieve ruimtes en voor
ontmoeting

Woningbouw

Woningbouw in dorp
Stadsblokken Meinerswijk
Aanpassing hoogte nieuwbouw
Gebiedsontwikkeling
Bouw van een klein wijkje inclusief buurtwinkel
Bezwaren tegen te hoge woningbouw
Bouwen van CPO projecten
Bouwen voor doelgroepen
Inspraak inwoners bij grote projecten
Vervallen fabriek ombouwen tot woonplek voor jongeren
Ontwikkeling braakliggend terrein
Grote verbouwingen conform Artikel 2.12 (WABO)
Omzettingen bedrijfswoning naar burgerwoning

Economie

Ontwikkeling van Greenport
Organiseren visserijdagen
De winkeliers waren tegen dorpsmarketing. Dat is er wel gekomen
Hulp aan veebedrijven i.v.m. melkafvoer in geval van code rood
Oprichten van een ondernemersfonds
pag. 25 van 38

Petra Habets Advies & Ontwikkeling
Reclamebelasting voor Ondernemend Oosterbeek
Ondernemersfonds
Reclame belasting die te hoog was voor kleine ondernemers
Inrichting industrieterrein
Meer mogelijkheden voor horeca
Realisering reclameborden
Gedeeltelijk afschaffen van betaald parkeren in het centrum, een initiatief van de ondernemersvereniging

Energie en milieu

Windenergie
Stadsverwarming in een aantal wijken
Oprichten energiecoöperatie
Plaatsen van panelen op gebouwen
Werkgroep Culemborg energieneutraal
Duurzame dorpen realiseren
Regionaal initiatief voor betere benutting van water
Afvalinzameling
Zonneweiden
Overlast biovergister, waarbij het college niet handhaafde
Afvalscheiding in hoogbouw
Asbestproblematiek
Verantwoordelijkheid voor de waterstand in een wijk
Stadsverwarming en geurhinder
Zonnepanelen op daken van sportclubs
Wateroverlast in de wijk

Moeilijke besluiten

N23
Gasboringen
Herindeling
Fusiebesluit
Spoorse doorsnijding in onze gemeente
Emmaschool (ook wel bekend van Youp v.h. Hek)
Een groot project van een investeerder is uiteindelijk niet doorgegaan
Injecties in de bodem (NAM)
Landschappelijke inpassing van een electriciteitcentrale
Fusie inspraak avonden
Laagvlieggebied
Azc
Omgevingsvergunning plaatsing telecommunicatiemast in woonwijk
Kwestie gezonde bomen kappen in een straat. Deze bomen veroorzaakten ziekte onder een 7-tal bewoners.
Niet totstandkoming van een AZC
Dankzij bewoners wethouder wegens corruptie weggestuurd
De vraag om te hoge bomen te kappen in verband met het uitzicht van bewoners
Het initiatief dat asielzoekers niet welkom waren. Met een nipte meerderheid is dit besluit (helaas) genomen.
Openingstijden winkels
Zondagsopenstelling
Burgerverzet tegen een voorgenomen vestiging van een afvalverwerkingsbedrijf
Plaatsing agressieve cliënten bij basisschool
Doortrekking A15
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Geen golfbaan in het bos
Windmolens, afgewezen
Hoogbouw in een wijk
Diverse voorwaarden na overname project 'Poort van Amsterdam' door Europarcs etc
Collectief Redichemse Waard
Standplaatsverordening is voorlopig uit de APV gehaald, omdat dit niet 'voldragen' was

Budgetten

Goudapot
Gedelegeerd budget naar dorp/wijk
Projecten leesbaarheidsfonds
Het beschikbaar stellen van een leesbaarheidsbudget heeft vele prima initiatieven opgeleverd.
Bundeling subsidie aan instellingen betreffende burgerparticipatie
Bij Samenlevingsfonds konden inwoners hun wensen neerleggen, wat vervolg moet krijgen
We stellen voorwaarden en geld beschikbaar voor initiatieven en het college behandelt het verder
We hebben een aparte budget voor burgerinitiatieven, wordt regelmatig gebruikt
Bijdragen uit het Stadsontwikkelfonds
Cultuursubsidies

Overig

Belasting bedrijfsverordening
Jeugdgemeenteraad koos een project uit en dat werd uitgevoerd door de formele raad
Onzelfstandige bewoning
Een voorstel via een initiatief vanuit onderwijs
Samenwerking voetbalclubs.
Gemeente is aan het omdenken van traditioneel naar modern
Een motie voor het opstellen van een dorpsvisie
Hondenoverlast
Herinrichting van een wijk in Zierikzee. Na inspraak van de inwoners is de wijk dusdanig ingericht dat er een
saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat
Herenboeren
Dorpsomgevingsplan
Betere adviesraden
Diverse gesprekken met de gemeente en politie, hebben er voor gezorgd dat er een betere samenleving is
Medicinale wiet
Woningsplitsing
Lochem 3.0., bron van huidige discussie
Dorpsondersteuner
Naamgeving van een veel gebruikt "Olifantenpaadje"
Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones
Recreatief gebruik van woningen
Olst mooier aan de ijssel
Referendum aangevraagd door burgers
Ondersteuning van groep burgers
Strandhuisjes
Buurt bestuurt, het dorp wil zelf regie over leefomgeving
Activiteiten dorpsraden
Allerlei initiatieven van dorpen en wijken; G1000
Het willen oprichten van een dorpsraad en dit als raad ondersteunen en ook financiën ter beschikking stellen
Z-battle ideeënwedstrijd
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Volkstuinen op braakliggend terrein
Dorpscoöperatie
Dijkbescherming Uitdam
Verzelfstandiging va dorpsplatforms
Zelfstandig besturen van buurt- en wijkcentra
Dorpsraad
Geld voor een uitwerking vanuit de Burgertop
Dorpsvisie Uithuizermeeden
Burgerbegroting
Burgerbegroting kleine kern
Toekomstvisie
Referendumaanvraag
Dorpsbudget in eigen beheer
Project Vitale Dorpen: dorpsteams hebben ideeën / dromen verzameld die bijdragen aan de leefbaarheid in
de kernen, nu en in de toekomst
Structuurvisie van een dorp op eigen initiatief
Sociaal aanbesteden van projecten
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Bijlage: vraagstelling
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