
Thorbecke inspiratie 13 mei 2020 
13 mei hebben we tijdens de derde Thorbecke-sessie weer 

geluisterd naar een vijftal prikkelende projecten en een 

reflectie van Linze Schaap.  

Verder lezen over de projecten? PP’s en overige informatie 

plaatsen wij zo snel mogelijk in het Thorbecke-Netwerk op 

Teams (klik op ‘Teams’  → ‘Thorbecke-Netwerk’ → 

‘Bestanden’).  

Heb je vragen, suggesties of een vernieuwend lokaal 

democratieproject? Meld je dan bij Thorbecke2024@vng.nl!   

 

 

Burgerbegroting Heeten 
Onderwerp:  In Heeten is de eerste door burgers geïnitieerde burgerbegroting in Nederland gestart.  
  Ervaringen v. bewoners zijn erg positief, ook kinderen betrokken. Belangrijkste les: gewoon 
  beginnen, merkt men vanzelf of het bevalt.  
Contact:  Giny Hoogeslag: ginyhoogeslag@gmail.com 
Meer weten:  https://heetendurft.nl/; https://www.burgerbegrotingen.eu/;  
Reflectie:  - Het blijft lastig unusual suspects aan tafel te krijgen. Wat betekent dit voor besluitvorming?  

 

De federatie gemeente 
Onderwerp:  De federatie gemeente is een bestuurlijk concept waar Berenschot verkennend onderzoek 
  naar doet. Twee varianten: regionale federatie (met gemeenten als decentraal niveau) en 
  gemeentelijke federatie (met kernen/wijken als decentraal niveau). Op het decentraal  
  niveau worden budget en taken neergelegd wanneer dit kan en worden individuele  
  verkiezingen georganiseerd. BZK staat open voor gemeentelijke experimenten over  
  federatiegemeenten.  
Contact:  Sofie Dreef: s.dreef@berenschot.nl 
Meer weten:  Wanneer onderzoek is afgerond wordt dit in Teams geüpload. 
Suggesties: - Ferenc van Damme biedt de regio Zwolle aan  
  - Ben van Essen: Boxmeer, Cuijk, St. Anthonis en Mill St. Hubert zijn mogelijk geïnteresseerd 
  - Sipke Diepbrink: Langedijk en Heerhugowaard zijn mogelijk ook geïnteresseerd 
Reflectie: - Wat is de vernieuwende component in vergelijking met herindeling of   
  binnengemeentelijke decentralisatie? 

 

Living Lab Medemblik 
Onderwerp:  NLZVE heeft in Medemblik een Living Lab opgericht. Onafhankelijk v.d. gemeente.  Doel: hoe 
  kunnen de plaatselijke zorg coöperaties ondersteunt worden op een passende manier? Wat 
  blijkt? Ambities en ondersteuningsbehoefte verschilt erg per zorginitiatief. Bottom-up! 
Contact:  Jitske van Popering-Verkerk: vanpopering@erbs.eur.nl 
Meer weten:  Zie de september nieuwsbrief van de gemeente Medemblik, pagina 5 
Suggesties: - Studio Vers Bestuur doet veel met de begeleiding v. dergelijke initiatieven 

 

Raadsakkoord Etten-Leur 
Onderwerp:  Etten-Leur werkt met een raadsprogramma. Voor de verkiezing vindt evaluatie plaats v.d. 
  afgelopen vier jaar & wat zijn de beleidsontwikkelingen? Vervolgens wordt op grote schaal 
  gesprek aan gegaan met inwoners (900) d.m.v. ‘koerskaarten’. Dit vormt input voor  
  bouwstenen voor het raadsprogramma. Na de verkiezingsuitslag worden deze bouwstenen 
  aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad, t.b.v. maken v.h. raadsprogramma. De grootste 
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  fractie gaat vervolgens in gesprek met alle fracties en met inwoners & partners over de 
  inhoud v. dit raadsprogramma. 
Contact:  Saskia de Smet: saskia.desmet@etten-leur.nl 
Meer weten:  Zie participatiemagazine gemeente Etten-Leur in Thorbecke-Netwerk (Teams). Voor de 
  Koerskaart, zie https://www.dekoers.nl/roadmapp/ 

Suggesties: Kaag en Braassem is ook met een zo’n raadsprogramma bezig. Voor de evaluatie, klik hier. 

  En klik hier voor het ROB rapport ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’ 
Reflectie - Hoe verhoudt de 20% waarover nog wel raadsbreed gediscussieerd moet worden, zich tot 
  reeds bestaande burgerparticipatie? 

 

Coöperatieve Wijkraad Groningen 
Onderwerp:  Groningen is nu enkele jaren aan de slag met de coöperatieve wijkraad. De Oosterparkwijk 
  kent een wijkraad met 6 raadsleden en 11 gelote wijkbewoners, die gezamenlijk gaan over 
  alle zaken die op wijkniveau spelen. Daarnaast 400 mensen gelote bewoners in het digitale 
  wijkpanel. Combi van representatief & participatief. Resultaat: erg positief: bewoners willen 
  zich dit niet meer af laten pakken! veel meer inclusie, groeiend begrip wederzijds. wel enkele 
  knelpunten (bijv. extra druk voor raadsleden, ook gelote wijkraadsleden hebben een interne 
  geneigdheid.   
Contact:  Liesbeth van de Wetering: liesbeth.van.de.wetering@groningen.nl 
Meer weten:  https://cooperatievewijkraad050.nl/; https://gemeente.groningen.nl/participatiewerkboek 
  Zie PP in Thorbecke-Netwerk (Teams), of luister de podcast  
Suggesties: - Ben van Essen: Er is een Duitse gemeenteraad met soortgelijk concept (zetels per kern)  

 

Reflectie Linze Schaap 
Algemene reflectie uit Ambitie en Ambivalentie: Vernieuwing van de lokale democratie in Nederland:  

Denkrichtingen voor een vitalere lokale democratie 
Sterkere representatie, bijvoorbeeld door: 

• Meer focus op lokale vraagstukken bij de raadsverkiezingen. 

• Helderder keuzes bij verkiezingen, wellicht door minder lijsten. 

• Betere afspiegeling van samenstelling bevolking (zoals qua opleidingsniveau, sociaaleconomische 
status). 

• Ook kan – in te bedden in een eigentijdse visie op lokaal bestuur - gedacht worden aan een 
gekozen uitvoerende macht (al of niet via een herijking van de aanstellingswijze van de 
burgemeester en die van wethouders). 

Meer participatieve, directe en doe-democratie, bijvoorbeeld door: 

• Mogelijkheden tot overdracht van besluitvormende taken aan andere organen en burgers. 

• Serieus nemen van uitkomsten van burgerparticipatieprocessen door de raad. 

• Ook hier: aandacht voor representativiteit van de deelnemers.  

• Ondogmatische keuzes voor instrumenten, gebaseerd op ervaringen en niet op beelden. 

• Slimme combinaties van instrumenten, zodat ze elkaar versterken (te denken valt aan: 
minipublieken en referenda; dorps- en wijkraden en doe-democratie; betere ondersteuning 
gemeenteraadsleden en direct besluitvorming door burgers). 

 

Reflecties m.b.t. bovenstaande projecten 

• Mooie, diverse groep initiatieven en experimenten! 

• Bijna alle projecten spreken over ‘we’. Maar: wie is ‘we’? Hoe inclusief is je initiatief? Keer op 

keer blijkt het lastig om individuen buiten de usual suspects aan tafel te krijgen. Waak 

hiervoor!  

• Voor alle initiatieven geld: blijf zoeken naar manieren hoe je daadwerkelijke beslissingsmacht 

kunt neerleggen bij burgers.  
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