BEPROEF DE FORMULE

BREDA BEGROOT
Burgerbegroting

E

en transparante gemeentebegroting:
hoe komt die tot stand en welke rol
kunnen burgers daarbij spelen? De
gemeente Breda heeft een experiment
opgezet om de afstand tussen boekhouder en Bredanaar te verkleinen:
Breda Begroot.
Inwoners van twee wijken hebben – op elk eigen
manier – heroverwogen waar het geld naartoe
gaat en dit voorgesteld aan de gemeenteraad.

Door het initiatief ‘Breda Begroot’ bleek het
makkelijker om te bepalen welke onderwerpen
meer geld zouden moeten krijgen en welke
minder. Ook voorziet een burgerbegroting in
de behoefte voor meer duidelijkheid over de
gemeentebegroting.
Ook een transparante gemeentebegroting?
Kijk binnenin welke stappen er nodig zijn om
van dit initiatief een succes te maken.
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Van burgerbetrokkenheid
naar inhoudelijk overleg

Ga samen met bewoners aan de slag en
werk hun ideeën uit. Breda Begroot heeft besloten
het proces zoveel mogelijk aan de bewoners over
te laten. In Princenhage hebben de bewoners
zich verdeeld in kleinere groepen. Zij werkten
verschillende thema’s inhoudelijk uit. Daarna is
de uitkomst verspreid en getoetst onder 500
wijkgenoten.
In Prinsenbeek zijn aan de hand van het spel prioriteiten opgesteld en uitgewerkt in groepen. ‘Laat
mensen vanuit hun eigen belang en individu praten
en niet namens een groep. Dit bevordert het democratisch proces’, zegt Suzanne.
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Het opstellen van de begroting

Geef de inwoners indicaties per thema: hoeveel kost iets ongeveer voor de hele buurt?
In Breda Begroot is met thema’s en schattingen
gewerkt. Er waren van tevoren geen inhoudelijke
verwachtingen over de voorstellen en prioriteiten
waar burgers mee moesten komen. Deze keuzes zijn
volledig aan de bewoners overgelaten. Het doel was
dat inwoners met concrete ideeën en voorstellen
kwamen. Zo zijn budgetvoorstellen over bepaalde
wijkthema’s tot stand gekomen. Een gemeentebegroting op wijkniveau aanreiken is niet gelukt. Theoretisch is het namelijk te complex om gemeente
lijke posten beschikbaar te maken op wijkniveau.
Maar ook praktisch kost het veel tijd en mankracht.
Suzanne: ‘Zorg dat je berekent wat het idee kost om
uit te voeren. En neem organisatorische, ontwerp-

NAAR EEN BURGERBEGROTING
IN 6 STAPPEN
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Van gemeente naar burger

In Breda lag het initiatief voor een meer transparante begroting in eerste instantie bij de gemeente. Zij koos ervoor om twee verschillende pilots
te doen in twee vergelijkbare wijken: Prinsenbeek en
Princenhage. ‘Betrek burgers en raadsleden vooraf
bij het opzetten van de pilots’, vertelt projectleider
Suzanne van der Eerden. In Breda heeft een werkgroep bestaande uit burgers en raadsleden het plan
voor de pilots gemaakt.
Start met een kick-off bijeenkomst in de wijk. Via
Facebook zijn inwoners uit Prinsenbeek en Princenhage specifiek benaderd. Ook zijn ze via de wijk- en
dorpskrant geïnformeerd. Tot slot zijn bestaande
contacten uit het netwerk van burgerparticipatie
uitgenodigd om ambassadeurs van het project te
worden.
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Van usual suspects naar een
brede burgerbetrokkenheid

Zowel in Prinsenbeek als in Princenhage

waren voornamelijk de usual suspects uit de wijk
aanwezig op de kick-off bijeenkomst. Om de stap
te zetten naar een brede burgerbetrokkenheid zijn
er meerdere opties. Suzanne: ‘In Princenhage is er
met de actieve wijkbewoners afgesproken om bij de
volgende bijeenkomst twee nieuwe mensen mee
te nemen. Door het verantwoordelijkheidsgevoel
dat er onder actieve wijkbewoners leefde, was de
opkomst bij de tweede bijeenkomst verdubbeld.’
Vanaf dat moment breidde de betrokkenheid bij het
project zich als een olievlek over de wijk uit.
In Prinsenbeek is er op initiatief van de actieve
bewoners een spel ontwikkeld dat de wijkbewoners
konden spelen. In een stappenplan kijken spelers
waar ze trots op zijn in de buurt en wat beter kan.
Zo stellen de bewoners prioriteiten op. Kinderen,
jongeren en volwassenen hebben samen het spel
gespeeld. Er waren openbare sessies, maar ook
besloten bijeenkomsten. Deze waren voor geïnteresseerden toegankelijk.

Tips!

Project
leider
Suzanne
van der
Eerden

‘Probeer het leuk te
maken voor iedereen.
Dit zorgt ervoor dat
mensen blijven meedoen. Koester de actieve
burgers en gebruik ze!
Maak bijeenkomsten
niet te lang en geef de
enthousiaste burgers
een actieve rol. Maak
gebruik van hun netwerk
en laat ze nieuwe men-

sen aantrekken.
Zo bereikt het
initiatief veel
mensen. Beperk
het zenden van informatie, laat de invulling
vooral aan bewoners zelf
over. Investeer ook in
de communicatie. Het
gaat om de details, zoals
een facebookpagina.
Achteraf of tijdens de
sessies borrelen of ruimte geven voor informele
gesprekken is ook een
mooi element om mee
te nemen.’

en onderzoekskosten mee in de begroting, zodat je
niet voor onvoorziene kosten komt te staan.’
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Het uitvoeren van de begroting
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Evaluatie

Bespreek vervolgens: waar moet het geld
vandaan komen? Suzanne: ‘De keuzes die
gemaakt moeten worden zijn soms heel erg persoonlijk en vallen toch wel terug op de individuele
behoeftes van mensen.’
Om dit goed aan te pakken is het volgens Suzanne
belangrijk om iedereen gelijk te behandelen en elke
mening even zwaar te laten meetellen. Uiteindelijk
zijn een aantal van de ingediende ideeën door de
raad aangenomen en uitgevoerd.
In Breda is aan de buurtbewoners gevraagd in
hoeverre zij bekend waren met Breda Begroot.
In Princenhage was meer dan 56% van de inwoners
door de olievlek-methode goed op de hoogte.
In Prinsenbeek waren zelfs 69% van de inwoners
bekend met Breda Begroot.
Suzanne borduurt voort op de twee pilots met
een project waar andere wijken ook een begroting
kunnen opstellen. Een paar dingen pakt ze daarin
anders aan: ‘Ik probeer meer structuur aan te brengen in het project en meer kaders te stellen voor
de bewoners. De grootste thema’s die uit de pilots
naar voren kwamen pikken we eruit, daarvoor stellen
we vooraf duidelijkere financiële kaders op. Zo is de
structuur en werkwijze duidelijker voor inwoners. Dit
was tijdens de eerste twee pilots niet altijd zo’, aldus
Suzanne.

Wethouder
Patrick van
Lunteren

‘Breda Begroot
geeft bewoners
actief zeggenschap in
politiek-financiële keuzes.
Begin hier alleen aan als
je politiek en bestuurlijk
draagvlak hebt. Doe
het gezamenlijk. Verzin
het experiment niet zelf
achter het bureau, voer
het niet uit vanuit uw
ivoren toren, maar zorg
dat het een experiment
wordt van de hele stad.
Houd het leuk, luchtig en
feestelijk. Overleg vooraf
uitvoerig intern. De gemeenteraad moet bereid
zijn om een deel van
hun budgetrecht los te
laten. Op voorhand moet

de gemeente
hiermee akkoord gaan. Stel
daarom duidelijke
voorwaarden op met
de raad. Vervolgens
moet je bestuurlijk de
ruimte laten voor inwoners. Geef ze vertrouwen
om te experimenteren. In
Breda hebben de wijken
het proces helemaal
overgenomen. Zo kwam
het democratische spel
uit de koker van de inwoners. Als je bewoners vertrouwen, mogelijkheden
en vrijheid geeft, wordt
dat niet beschaamd. Er
is vanuit de wijken met
zoveel enthousiasme gereageerd; dat maakt mij
een trotse wethouder.’

Aandachtspunten

- Let op! Betrek de interne

-

organisatie meteen bij
het proces. Het hele
college moet meegaan
met het idee. Overleg en
tussentijds informeren
is hiervoor belangrijk.
Een interne uitnodiging,
bijvoorbeeld door de
portefeuillehouder of de
burgemeester, kan helpen.
Koester en prijs
wijkambassadeurs.
Bedank iedereen voor
zijn bijdrage, zo voelen
mensen zich gewaardeerd.
Begin klein en
verkennend.
Gewoon doen. Je kunt
niet alles van tevoren
voorzien.

Randvoorwaarden
Ingrediënten

- € 30.000 voor beide

pilots in het eerste jaar,
inclusief evenementen
en verkenning
€50.000 in het eerste
jaar voor het vervolg
van het project
€170.000 huidige
budget per jaar
1 projectleider
1 facebookpagina
1 spel
1 informatiefilmpje
Een handvol innovators
Ongeveer 10
bijeenkomsten
per begroting
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- Ambassadeurs zijn nodig om
-

afstanden (zoals taalbarrières)
in de wijk te verkleinen
Zoek goed uit wat het
budget is voor de
verschillende wijkthema’s.
Lef!

Vragen?

Stuur een mail aan
shcm.van.der.eerder@breda.nl
Kijk voor meer inspiratie op 
www.democraticchallenge.nl

