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SAMENVATTING

Van top-3 naar burgerbegroting!

Op dit moment stelt gemeente Groningen elk jaar een
budget beschikbaar waar bewoners van Hoogkerk zelf
over mogen beslissen. Dit is het wijkbudget en daarmee
hebben we, ook door te zoeken naar aanvullende
middelen, al veel voor elkaar gekregen: de Historische
Haven, de fitnessvoorziening bij de Ruskenveense plas
en meer.
In 2022 denkt het bestuur van Vereniging Wijkraad
Hoogkerk (VWH) op uitnodiging van de gemeente na
over een volgende stap. We laten ons daarbij inspireren
door het voorbeeld van de burgerbegroting. Dat is een
proces waarin burgers met elkaar in gesprek gaan en
onderhandelen over de toepassing van bestaand budget
voor hun stad of (in dit geval) wijk. Net als bij de top3 dienen bewoners zelf ideeën in. Anders dan bij de
huidige top-3 beslissen inwoners vervolgens in overleg
met elkaar hoe het geld wordt verdeeld. Er ontstaat
onderling gesprek over welke ideeën en onderwerpen
belangrijk gevonden worden en waarom. De gezamelijke
keuze is de definitieve keuze. We zorgen voor een betere
begeleiding van ingediende ideeën, zodat alles waarvoor
gestemd kan worden haalbaar is. We doen onze uiterste
best om te zorgen voor een ophoging van het budget. En
hopen de eerste editie van Burgerbegroting Hoogkerk in
2023 plaats te laten vinden.
Burgerbegroting Hoogkerk is een initiatief voor alle
Hoogkerkers. We hopen dat het een manier is om mensen
nog meer te betrekken bij elkaar en bij de omgeving die
we met elkaar delen. Onderwerpen die leven, komen
ook op de agenda. Er ontstaan goede ideeën die anders
niet zouden bestaan, en ze worden gerealiseerd op een
manier die past bij Hoogkerk. Maar: het plan is nog niet af,
en hoe het er straks uit gaat zien weet nu nog niemand.
Wat we al wél weten, hebben we in deze e-publicatie
voor je op een rijtje gezet.
Laat ons weten wat je er van vindt!
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Hoogkerk, juli 2022

BEWONERS
AAN ZET

Hier wordt gedroomd

In dit document geven we weer hoe Burgerbegroting
Hoogkerk eruit zou kunnen zien en wat we er mee hopen
te bereiken. Hoe het er straks in werkelijkheid precies
uit gaat zien, weet nu nog niemand. Ook wij niet. De
ideeën zijn nog niet af, en ze zijn nog niet getoetst aan
de praktijk. Er is nog niets vastgelegd. Het document is
bedoeld voor mensen die willen aanhaken bij het verder
brengen van de ideeën.

Wie zijn de ‘we’ in deze tekst?

Vanaf eind februari komt het bestuur van Vereniging
Wijkraad Hoogkerk (VWH) op uitnodiging van de
gemeente Groningen maandelijks bij elkaar om na te
denken over hoe het vermogen van de inwoners van
Hoogkerk om samen te beslissen over wat hen samen
raakt, zou kunnen worden vergroot. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van het Gronings Model voor wijk- en
dorpsdemocratie. In Hoogkerk was al snel duidelijk dat
de wens was om door te bouwen op het succes van de
Top-3.

Doe je mee?

Wil je meedenken met de ontwikkeling van dit idee? Laat
het ons weten via info@vwh.nl.

Beperkt houdbaar

Eind 2022 willen we de opzet en plannen voor de eerste
Burgerbegroting Hoogkerk presenteren. Dat is dan ook
de uiterste houdbaarheidsdatum van deze e-publicatie.
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WAT IS
HET?

Zo gaat het nu:
wijkbudget via Wijktop-3 Hoogkerk

Op dit moment stelt de gemeente elk jaar een budget
beschikbaar waar bewoners van Hoogkerk zelf over mogen beslissen. Dit is het wijkbudget. Het bestaat uit € 3,per inwoner. Voor Hoogkerk, Gravenburg en Buitenhof
komt dat neer op € 30.000,-.
Om te bepalen waar deze gelden aan worden besteed,
kunnen bewoners van Hoogkerk jaarlijks voorstellen indienen waarover vervolgens wordt gestemd. Zo ontstaat
elk jaar een Wijktop-3 (of top-4… of top-5…) van de dingen
die bewoners belangrijk vinden en waar de gemeente
dus tijd en geld aan moet besteden. En worden er elk jaar
minimaal drie ideeën van bewoners gerealiseerd!
Als wijkbewoners aangeven geld te willen besteden aan
een bepaald doel, gaan wijk en de gemeente kijken of
en hoe dat uitvoerbaar is. Dat gebeurt nu pas nadat er al
gestemd is.
Vaak is het wijkbudget niet voldoende om een bepaald
project of voorziening uit te voeren. Dan wordt door de
indieners of door de gemeente gezocht naar extra geld
om het toch mogelijk te maken. Zo hebben we in Hoogkerk al veel voor elkaar gekregen. Denk aan de Historische Haven, de fitnessvoorziening bij de Ruskenveense
plas en meer.

“Een stevige snuf
burgerbegroting op een
solide top-3 basis.”
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Hier willen we naartoe werken:
burgerbegroting Hoogkerk

Straks hebben meer bewoners in overleg met elkaar
meer te vertellen over munten en beleid. Dit kan door het
zetten van een volgende stap: de stap richting burgerbegroting. Een burgerbegroting is een besluitvormend
proces waarin burgers met elkaar in gesprek gaan en
onderhandelen over de toepassing van bestaand budget
voor hun wijk. Bewoners kunnen daar zelf ideeën voor indienen, waarna ze vervolgens met elkaar beslissen hoe
het geld wordt verdeeld.

9

In het geval van Hoogkerk gaat het om een ‘Top-3-plus’versie van de burgerbegroting: we houden de top-3, maar
we breiden het uit:

1. We zorgen voor meer overleg tussen inwoners over
welke ideeën en onderwerpen we belangrijk vinden,
en waarom.

2. We kijken bij de verkiesbare ideeën naar wat er nodig

is om ze te realiseren voordat het stemmen plaatsvindt wordt, zodat het duidelijk is wat het betekent
om voor een bepaald idee te kiezen.

3. We zorgen voor meer mandaat voor bewoners: aan

hun uiteindelijke, gezamenlijke keuzes wordt niet getornd.

4. We zorgen voor doorlopende betrokkenheid van

experts en gemeente en heldere afspraken over wie
waarvoor verantwoordelijk is en wat de kaders zijn.

5. We doen ons best om te zorgen voor een ophoging
van het budget.

“Door middel van de
Burgerbegroting ontstaan
gesprekken en projecten die er
anders niet waren geweest. We
willen tenslotte samenleven in een
mooie wijk”
Voor wie is het?

Voor jou! Burgerbegroting Hoogkerk is in de eerste
plaats een initiatief voor alle Hoogkerkers en hun bezoekers. Maar het kan ook een inspiratie zijn voor stadjers uit
andere wijken of wie weet andere steden. Het biedt ook
voor de gemeente zelf een kans om een volgende stap te
zetten in het overdragen van meer ‘beslisvermogen’ aan
haar inwoners.

10

Aansprekend voorbeeld:
burgerbegroting Antwerpen

Een aanpak die ons aanspreekt is die van de burgerbegroting van district Antwerpen. Sinds 2014 gaat elk jaar
10% van het districtsbudget – 1,4 miljoen – naar de burgerbegroting. Daarbij is gekozen voor een deliberatieve
burgerbegroting: het onderlinge gesprek en overleg is
de basis en wordt als belangrijkste onderdeel gezien.
Het proces zoals dat plaatsvindt in Antwerpen kent vier
stappen:
> Thema’s kiezen en de 1,4 miljoen over de gekozen
thema’s verdelen,

>

Ideeën indienen (en aansluitend tussentijds projecten verder ontwikkelen waar nodig),

>
>

Projecten kiezen,
Projecten uitvoeren.

De verschillende stappen kennen verschillende methodieken: van speeddates tot tafelgesprek, en van punten
verdelen in duo’s tot ‘spelen’ met pokerchips. De enige
stap waar niet-inwoners aan mee kunnen doen is het
indienen van ideeën. Immers: “een goed idee kan overal
vandaan komen.”
Ideeën zijn soms nog vaag, en indieners hebben niet
altijd zicht op alles wat er nodig is om een idee uit te
voeren. Daarom worden de ideeën na indiening door de
indieners en begeleiders samen verder uitgewerkt waar
dat nodig is, zodat aanpak en kostenplaatje haalbaar,
kloppend en duidelijk zijn. Als er obstakels zijn wordt
samen nagedacht over mogelijke oplossingen. Pas na
deze stap worden de ideeën openbaar gemaakt en kan
worden gekozen tussen de verschillende ideeën.
De Antwerpse burgerbegroting draait om het samenbrengen en betrekken van zoveel mogelijk mensen: ontmoeting en dialoog. Er is wel een mogelijkheid om digitaal mee te doen, maar die dient vooral als opstap naar
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fysieke deelname. Het is een eerste, laagdrempelige manier voor mensen om kennis te maken met het project.

BURGERBEGROTING
ANTWERPEN

Er is sterk de wens om zoveel mogelijk mensen te betrekken, dwars door alle verschillen heen. Er zijn dan ook
geen voorwaarden voor deelname. Je mag aan één stap
meedoen of aan alle vier, online of fysiek, een plan indienen wat je laat uitvoeren of juist iets wat je zelf wilt doen.
Je mag ook meedoen als je de taal niet goed spreekt, et
cetera.
De macht ligt echt bij de burgers. Als zij het geld hebben
verdeeld, als zij de ideeën hebben gekozen, dan grijpt de
politiek daar niet op in.

Wat ons aan dit voorbeeld inspireert:

“De burgerbegroting
zoekt de grenzen op.
Wat mensen indienen
staat soms haaks op het
uitgedachte beleid!”

>

de nadruk op het aangaan van het gesprek onderling
en de noodzaak tot gezamenlijke besluitvorming;

>

het gebruik van aansprekende, heldere spel-elementen om tot keuzes te komen, wat deelnemen niet alleen makkelijk maar ook heel leuk maakt;

>

het krachtige mandaat van de inwoners: aan hun
keuzes wordt niet meer getornd.

“Van mij hoeft het niet in
één jaar klaar te zijn…”
Er is overigens al één punt waarop de wens in Hoogkerk
afwijkt van de praktijk in Antwerpen. In Antwerpen kunnen enkel projecten worden ingediend die een looptijd
hebben van één jaar, het district kan geen geld reserveren voor toekomstige jaren. Ook kan er niet voor gekozen
worden om al vastgesteld beleid anders te doen. Hoewel
dit in de praktijk misschien lastig te realiseren zal zijn, bestaat de vurige wens om het in Hoogkerk anders te doen

“Ik wil dat we ook staand beleid
op de schop kunnen nemen!”
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WAT
HOPEN WE?

Wat hopen we van
de Burgerbegroting Hoogkerk?
Verbinding versterken

Met Burgerbegroting Hoogkerk hopen we mensen nog
meer te betrekken bij elkaar en bij de omgeving die we
met elkaar delen. We willen verbinding versterken, op
alle niveaus: tussen generaties, tussen dorp en wijken,
tussen mensen met op het eerste gezicht heel andere
achtergronden en perspectieven, tussen inwoners en
gemeente. We kunnen van elkaar leren en we hebben
elkaar nodig. Bewoners gaan het gesprek met elkaar aan
over wat ze belangrijk vinden en waarom, en verdelen
het budget gezamenlijk. Daarbij zoeken we naar manieren om ook en juist de mensen te betrekken die we nu
nog niet bereiken, en om inwoners het gesprek aan te
laten gaan met mede-wijkbewoners die ze nu nog niet
(goed) kennen.

Onderwerpen die de mensen bezighouden,
staan stevig op de agenda

Onderwerpen die leven, komen ook op de agenda.
Mensen zijn betrokken bij onderwerpen en maken
duidelijke keuzes.

“De grote kanteling:
van een contactarme
naar een contactrijke
samenleving. Als je
dat voor elkaar krijgt,
verandert er veel!”
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“Die betrokkenheid kan gewoon: we
hebben al meerdere malen gezien
dat onderwerpen soms opduiken en
ineens 5.000 handtekeningen halen.”
Er ontstaan goede ideeën die anders niet
zouden bestaan, en ze worden gerealiseerd

We verwachten dat er meer ideeën zullen komen, die
ook breder worden gedragen. Ook op sociaal vlak. Als je
meer met elkaar in contact bent, komen er vanzelf meer
(en betere) ideeën. Het is een vliegwiel.
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“Je ziet nu al: hoe langer we de top
3 gebruiken, hoe langer de groslijst
wordt waar je op kunt stemmen.”
“Er komt eigenlijk gewoon meer van alles…”

Meer goede ideeën, meer wij-gevoel, meer en ook breder
draagvlak, grotere legitimiteit van genomen beslissingen. De ervaring in Antwerpen leert dat ook de ‘verliezers’
van dit proces meer vrede hebben met de uitkomsten.
Zij hebben deelgenomen aan het proces en hebben gehoord hoe de besprekingen verlopen zijn en kunnen zich
daar dan gemakkelijker bij neerleggen.

“Burgers zijn meer betrokken, maar
ook beter geïnformeerd. Zodat ze
goede keuzes kunnen maken. Dat
ligt niet meer bij een klein clubje: de
gemeenschap gaat over de keuzes
binnen die gemeenschap.”
LET OP: UITDAGING!
Voor Hoogkerk, én voor de gemeente Groningen

Het zetten van de stap naar een burgerbegroting vraagt
niet alleen veel van de wijk, het vraagt ook veel van de
gemeente Groningen. Die wordt uitgedaagd om haar
begroting op punten transparant te maken, om de wijk
te ondersteunen in het vormgeven en uitvoeren van en
het reflecteren op het proces, en om ingezonden ideeën
te bekijken met het uitgangspunt dat we niet kijken naar
óf maar hóe een plan mogelijk wordt.

Eén van de uitdagingen voor de gemeente Groningen
in dit proces, is het inzichtelijker maken van (onderdelen
van) de geldstromen die rondgaan in Hoogkerk. Dat zal
zeker niet meteen helemaal lukken, maar we gaan op
zoek naar een paar goede beginpunten.
Naast betrokkenheid is er ook gemeentelijke ondersteuning nodig. Ambtelijke ondersteuning, ook in het afhandelen van het financiële deel. “Dit is een te grote klus voor
een vrijwillige penningmeester.” Simpele hulpstukken
zoals bijvoorbeeld modelcontracten voor deelnemers.
Hoogkerk nodigt bij deze de gemeente uit om samen
een volgende stap te zetten!

“We werken aan vertrouwen. Van
bewoners in elkaar, maar ook tussen
gemeente en inwoners.”
“We geven invulling aan
democratie.”
“Dit proces gaat veranderen hoe de
lokale overheid met haar burgers
omgaat.”
“We doen dit alleen als ook de
gemeente dit heel serieus neemt en
doorlopend betrokken is.”

Er is ook wat te winnen: de gemeente krijgt zicht op wat
inwoners echt belangrijk vinden, inwoners krijgen beter
zicht op de gemeentelijke begroting en wat deze voor
hen betekent. Gemeente en inwoners zorgen samen
voor het nemen van breed gedragen besluiten. Mensen
zijn goed geïnformeerd en begrijpen de consequenties
van hun keuze.
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DIT WETEN
WE AL

Het onderlinge gesprek goed op gang brengen
vinden wij heel belangrijk.

Hoewel we ook gebruik maken van digitale middelen om
de drempel om mee te doen zo laag mogelijk te maken,
is het doel om samen na te denken over wat er in Hoogkerk goed, nodig en mogelijk is. Daarbij is het belangrijk
om het gesprek aan te gaan, ook en misschien wel juist
buiten de bestaande groepjes om. En dat wie nu (nog)
niet meedoet, zich de volgende keer welkom weet om
wél deel te nemen.

Het moet leuk zijn om te doen!

We willen het zo opzetten dat het proces zelf al energie
geeft. Met spel-elementen, en wie weet een bitterbal.

Dat betekent ook dat de (spel)regels en kaders
voor iedereen - deelnemers, organisatie en
gemeente - op tijd duidelijk moeten zijn.

“Er doen straks meer
bewoners mee dan nu
aan de top-3, en die
mensen zijn zich meer
bewust van wat iets
kost en wat de realisatie
van een plan betekent.”

De stem van de bevolking telt rechtstreeks mee
in de besluitvorming.

Voordat op ideeën wordt gestemd wordt ervoor gezorgd
dat duidelijk is wat het betekent om voor een idee te
kiezen. Aan de keuzes wordt daarna niet meer getornd.

De stem van kinderen telt mee.
Het proces om deze burgerbegroting heen
maken we transparant.

Ook als je niet meedoet, kun je meekijken bij wat er
gebeurt. Je ziet: die mensen hebben plezier gehad én ze
hebben dingen bereikt! En je denkt: de volgende keer
doe ik ook mee…

“Het geluid van Hoogkerk
moet doorklinken.”
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WAT MOET
GEBEUREN?

Dit moet er nu gebeuren

Er zijn veel en belangrijke vragen die we nog moeten beantwoorden. Dat kunnen we niet alleen: daar hebben we
hulp bij nodig. Jouw hulp misschien wel!
Hoe zorgen we dat straks iedereen weet dat dit plaatsvindt? Dat we een diverse doorsnee aan inwoners bereiken? Dat iedereen zich welkom voelt om mee te doen en
om iets in te brengen?
Wat worden de kaders en de spelregels? Van het indienen, van het bekijken van de haalbaarheid van de ideeën,
van het onderling gesprek, van het verdelen van de middelen en van het uitvoeren?
Hoe gaan we leren van wat we doen, en hoe zorgen we
dat we bij kunnen stellen? Want ook fouten horen erbij…

“de uitdaging is: mensen betrekken.”
“Wat we echt niet willen, is valse
beloftes maken - of krijgen.”
In oprichting: bouwgroep

“We stellen tevoren vast
wat de spelregels zijn,
maar we gaan het in
vrijheid en vertrouwen
samen doen.”
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Op dit moment (juli 2022) zijn we bezig met de oprichting van een bouwgroep. In deze bouwgroep zitten inwoners van Hoogkerk, medewerkers van de gemeente Groningen en mensen vanuit belangrijke organisaties in de
wijk (denk aan WIJ, maar ook aan bijvoorbeeld iemand
die actief is bij een sportvereniging of die werkt op één
van de scholen). We zoeken inwoners met verschillende
achtergronden en ervaringen.
Deze bouwgroep ontwikkelt het proces in samenspraak
verder, reflecteert er op, zorgt voor bijsturing waar dat nodig is en bewaakt de lange termijn. Meer weten? Neem
dan contact op via info@vwhoogkerk.nl.
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“De eindverantwoordelijkheid
(veiligheid, juridische kaders et
cetera) blijft bij de gemeente. De
definitieve keuzes in de besteding
liggen bij de bewoners. De
procesbewaking wordt gedaan
door een bouwgroep waarin beide
vertegenwoordigd zijn.”

Globaal tijdpad

VANAF SEPTEMBER 2022: maandelijkse bijeenkomsten bouwgroep om Burgerbegroting Hoogkerk
verder te ontwikkelen
EIND 2022: presenteren van de aanpak van Burgerbegroting Hoogkerk in 2023, inclusief tijdpad.
FEBRUARI: start Burgerbegroting Hoogkerk. De eerste maanden gaan we ervoor zorgen dat het project
goed bekend is onder inwoners, dat iedereen zich
welkom weet om mee te doen - en dat het voelbaar
is dat het leuk wordt...

Inspirerend instrument: Stem van Hoogkerk

“We zoeken naar een afgekaderd
proces met spel-element (met
spelregels) dat deelnemers aantrekt
en in gesprek brengt met elkaar
en dat burgers meer zeggenschap
geeft over budgetten die hen raken.”
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Groningen heeft al een platform dat gebruikt kan worden voor het digitale deel van een burgerbegrotingsproces: Stem van Groningen. Van dat platform kan voor
Hoogkerk een afsplitsing worden gemaakt: Stem van
Hoogkerk. Dit platform kan gebruikt worden om online
te agenderen, met elkaar in gesprek te gaan én te stemmen.
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Meer weten?

Meer informatie over Hoogkerk, de
Wijktop-3 en Vereniging Wijkraad
Hoogkerk: hoogkerkonline.nl
Meer over het Gronings Model voor wijken dorpsdemocratie
Gratis e-publicatie vol praktijklessen over
burgerbegrotingen op de site van Rode
Wouw
Burgerbegroting Antwerpen
Stem van Groningen

Colofon
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Meer informatie?
Neem contact op met VWH via info@vwhoogkerk.nl
Volg Hoogkerk Online en blijf op de hoogte 		
van wat er in Hoogkerk gebeurt:
hoogkerkonline.nl
facebook.hoogkerkonline
Uiterste houdbaarheidsdatum e-publicatie:
eind 2022
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