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De	participatiesamenleving	is	één	van	de	elementen	van	de	noodzakelijke	transitie.	In	projecten	
worden	nieuwe	vormen	van	openbaar	bestuur	verkend	waarbij	burgers	een	grote	mate	van	
zeggenschap	krijgen	over	inrichting	en	uitvoering	van	maatschappelijke	taken	op	lokaal	niveau	(vb.	
dorpscoöperatie	Nieuw-Dordrecht	in	Emmen	en	de	wijk	Nobelhorst	in	Almere).	Mensen	geven	vorm	
aan	gezondheid	in	netwerken	–	niet	alleen	de	eigen	sociale	netwerken,	maar	ook	in	netwerken	van	
professionals:	thuiszorg,	eerste	lijn,	zelfstandige	paramedici,	specialisten,	ziekenhuizen	en	
zorginstellingen.	De	nieuwe	rol	van	burgers	vereist	dat	zij	zelf	in	staat	zijn	om	met	voldoende	kwaliteit	
beslissingen	te	nemen,	activiteiten	in	te	richten	en	uit	te	voeren	opdat	de	kwaliteit	voor	zowel	het	
individuele	als	het	gezamenlijke	leven	geborgd	blijft.	De	uitdaging	is	om	er,	binnen	een	relatief	korte	
tijd,	in	te	slagen	burgers	zo	toe	te	rusten	dat	zij	daartoe	in	staat	zijn.	

- (Mulder	&	Hartog,	2015)	
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1. Inleiding	
	
1.1	Aanleiding	

‘De	politiek-maatschappelijke	verhoudingen	tussen	de	overheid,	de	markt	en	de	gemeenschap	zijn	
ingrijpend	 aan	 het	 veranderen.	 Dit	 heeft	 gevolgen	 voor	 het	 handelen	 van	 bestuurders	 en	
ambtenaren	in	het	openbaar	bestuur.	Steeds	vaker	zijn	burgers	en	sociale	ondernemers	zelf	actief	
in	het	publieke	domein,	bijvoorbeeld	in	de	rollen	van	co-bestuurder	en	co-producent	van	publieke	
waarde.	 De	 overheid	 vindt	 dit	 een	 positieve	 ontwikkeling	 en	wil	 het	 aansluitingsvermogen	 van	
overheden	vergroten	door	initiatiefnemers	meer	positie	te	geven.	We	noemen	dit	Doe-democratie.	
Dit	betekent	meer	zeggenschap,	eigenaarschap	en	ruimte	voor	initiatiefnemers	en	daarnaast	een	
bestuur	dat	partner	is,	ruimte	geeft	en	de	voorwaarden	schept	voor	het	initiatief.’		
(Ministerie	van	Binnenlandse	zaken	en	Koninkrijksrelaties,	2017)	

	
Deze	 quote	 van	 het	 Ministerie	 van	 Binnenlandse	 Zaken	 en	 Koninkrijksrelaties	 noemt	 de	 talloze	
initiatieven	op	het	gebied	van	burgerparticipatie	die	actief	zijn.	Dit	gebeurd	niet	alleen	op	nationaal	
niveau,	maar	ook	op	internationaal	niveau.	Hieronder	zullen	een	aantal	internationale	ontwikkelingen	
worden	 aangehaald	 en	 toegelicht	 en	 de	 relevante	 benoemd,	 om	 een	 beeld	 te	 schetsen	 van	 de	
participatietrajecten	op	 zowel	nationaal	 als	 internationaal	niveau.	 Stap	 voor	 stap	 zal	 steeds	 verder	
worden	 ingezoomd	op	het	onderwerp	dat	centraal	staat	 in	dit	onderzoek:	budgetmonitoring	en	de	
burgerbegroting	 zoals	 toegepast	 in	 de	 zes	 Nederlandse	 pilotgemeenten	 van	 BZK:	 Amersfoort	
(Kruiskamp),	Amsterdam	(Indische	buurt	en	Slotervaart),	Den	Haag	(Bezuidenhout),	Emmen	(Nieuw-
Dordrecht	en	Emmerhout),	Hoogeveen	(Wolfsbos	en	Krakeel)	en	Utrecht	(Lunetten	en	Lombok)	
	
Er	zijn	een	aantal	maatschappelijke	trends	die	bijdragen	aan	de	behoefte	aan	burgerparticipatie:	de	
ontwikkeling	naar	een	horizontale	samenleving	waar	de	rol	van	overheid,	banken,	en	pensioenfondsen	
afneemt	 en	 de	 rol	 van	 de	 burger	 toeneemt,	 de	 toenemende	 behoefte	 aan	 transparantie,	 de	 door	
financiële	 crisis	 veroorzaakte	 noodzaak	 tot	 kostenbewustzijn,	 de	 ontwikkeling	 van	 nieuwe	 media	
waardoor	 directe	 communicatie	 mogelijk	 is	 en	 dat	 steeds	 meer	 burgers	 en	 ondernemers	 mede-
eigenaar	willen	worden.	(Hoornstra,	2014).			
	
Het	initiatiefwetsvoorstel	Wet	open	overheid	is	door	de	Tweede	Kamer	en	ligt	nu	bij	de	Eerste	Kamer.	
Het	 doel	 van	 deze	wet	 is	 overheden	 en	 semioverheden	 transparanter	maken.	Om	 deze	 doelen	 te	
bereiken	verankert	het	voorstel	de	toegang	tot	publieke	informatie	als	recht	van	de	burgers	(Eerste	
Kamer,	2017).	Mocht	dit	wetsvoorstel	worden	aangenomen,	dan	zal	het	dus	een	grote	impact	hebben	
op	de	informatiehuishouding	van	de	overheid	en	de	manier	waarop	de	burger	hierop	kunnen	toezien.		
	
Het	eSociety	Instituut	/	Lectoraat	Informatie,	Technologie	en	Samenleving	van	De	Haagse	Hogeschool	
en	het	Centrum	voor	Budgetmonitoring	en	Burgerparticipatie	verkennen	samen	of	en	hoe	aspecten	
die	voorkomen	 in	de	brochure	Follow	the	Money	betere	begrepen	kunnen	worden.	Deze	brochure	
dient	 te	worden	 verrijkt	 en	herzien,	met	 een	 andere	 insteek	 en	 analyse,	 en	opgeschaald	 naar	 een	
nationale	agenda.	De	ontwikkelingen	die	zich	sinds	de	uitgave	van	de	brochure	zijn	gebeurd,	dienen	te	
worden	meegenomen	en	geanalyseerd.	Het	is	noodzakelijk	dat	de	opgedane	ervaring	en	kennis	van	de	
pilotgemeenten	overdraagbaar	wordt	gemaakt,	zodat	deze	kan	worden	toegepast	op	nationaal	niveau.	
In	dit	 ‘kookboek’	 zullen	burgerbegrotingen	en	budgetmonitoring	 in	de	wijken	en	de	onderliggende	
problematiek	 worden	 verkend,	 beschreven,	 vastgesteld	 en	 vastgelegd	 en	 hun	 relevantie	 met	 de	
participatiesamenleving	 worden	 toegelicht,	 met	 als	 doel	 een	 mogelijke	 nationale	 opschaling	 te	
realiseren.	
	
De	nadruk	van	dit	onderzoek	zal	liggen	bij	de	Indische	Buurt	in	Amsterdam	Oost.	Deze	buurt	vertoont	
opvallende	 kenmerken:	 het	 ‘bruist’	 hier	 van	 de	 bewonersinitiatieven.	 Bovendien	 is	 de	 buurt	 qua	
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ervaring	koploper	op	het	gebied	van	budgetmonitoring.	Deze	zijn	 te	vinden	op	de	website1	van	de	
Indische	 Buurt	 Balie.	 Er	 zijn	 initiatieven	 rond	 veel	 verschillende	 thema’s,	 zoals	 sport,	 moestuinen,	
cultuur,	 zorg,	 gezondheid	 en	werkgelegenheid.	 Vanaf	 2013	 schrijven	 de	 buurtbewoners	 een	 eigen	
‘burgerperspectievennota’	 waar	 zij	 vervolgens	 mee	 aan	 de	 slag	 gaan.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	
burgerperspectievennota	 bestaan	 veel	 van	 de	 buurt	 haar	 initiatieven.	 De	 buurt	 heeft	 ook	 vele	
partners,	waaronder	ambtenaren,	maar	ook	communities	en	andere	professionele	samenwerkings-
partners	(Gemeente	Amsterdam,	2014).		
	
In	 2015	 verscheen	 de	 brochure	 ‘Follow	 the	 Money’	 van	 het	 Centrum	 voor	 Budgetmonitoring	 en	
Burgerparticipatie	 (Mehlkopf,	 2015).	 Deze	 brochure	 is	 gemaakt	 op	 basis	 van	 de	 onderzoek	 met	
betrekking	tot	budgetmonitoring	en	heeft	als	doel	om	kennis	en	ervaring	te	delen	en	handvatten	te	
bieden	aan	bewoners	in	andere	gemeenten	die	aan	de	slag	willen	met	nieuwe	vormen	van	participatie.	
Follow	the	Money	gaat	 in	op	de	Nederlandse	context	van	het	oorspronkelijk	uit	Brazilië	afkomstige	
begrip	 budgetmonitoring.	 In	 Brazilië	 verdween	 gemeenschapsgeld	 in	 particuliere	 zakken	 en	
budgetmonitoring	 is	 één	 van	 de	 manieren	 waarop	 de	 betrokkenheid	 van	 de	 bevolking	 wordt	
georganiseerd	en	corruptie	wordt	ondervangen.	In	Nederland	besloot	het	Ministerie	van	Binnenlandse	
Zaken	en	Koninkrijksrelaties	om	een	beperkt	aantal	gemeenten	te	faciliteren	om	met	de	methode	van	
budgetmonitoring	 aan	 de	 slag	 te	 gaan.	 Het	 centrum	 voor	 Budgetmonitoring	 en	 Burgerparticipatie	
heeft	deze	facilitering	verzorgd.	
	
1.2	Probleemanalyse	
De	hierboven	toegelichte	brochure	Follow	the	Money	kan	verdiept	worden	met	extra	kennis	en	inzicht	
over	en	in	budgetmonitoring,	om	die	makkelijker	toepasbaar	te	maken	voor	andere	gemeenten.	Een	
belangrijk	aspect	dat	nog	verder	kan	worden	uitgewerkt	is	vaststellen	welke	soorten	geldstromen	er	
rond	de	wijk	zijn,	hoe	deze	te	geïdentificeerd	kunnen	worden,	welke	barrières	daarbij	komen	kijken	en	
hoe	deze	kunnen	worden	overwonnen	-	niet	alleen	bij	de	gemeenten	die	aan	budgetmonitoring	en	de	
burgerbegroting	doen,	maar	ook	bij	gemeenten	die	eraan	denken	dit	te	doen.	Het	vaststellen	welke	
soorten	geldstromen	er	rond	de	wijk	zijn,	hoe	deze	te	geïdentificeerd	kunnen	worden,	welke	barrières	
daarbij	 komen	kijken	en	hoe	deze	 kunnen	worden	overwonnen	 zijn	 vragen	die	bij	 veel	 burgers	 en	
gemeenten	leven	en	hen	ervan	weerhouden	om	te	experimenteren	met	vormen	van	de	burgerbegro-
ting	of	budgetmonitoring.	De	uitdaging	ontstaat	als	gemeenten	besluiten	om	te	experimenteren	met	
participatietrajecten	met	name	bij	budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting	 -	het	blijkt	moeilijk	de	
bijbehorende	geldstromen	inzichtelijk	te	maken	en	te	vinden	om	hieruit	een	budget	vrij	te	maken	2.		
	
1.3	Vraag-	en	doelstelling	
Dit	 onderzoek	 heeft	 als	 doel	 om	 middels	 kwalitatief	 onderzoek,	 waaronder	 literatuuronderzoek,	
interviews	en	brainstormsessies	kennis	en	 inzicht	te	verkrijgen	over	en	 in	budgetmonitoring	en	het	
genereren	van	een	landkaart	waarin	wordt	vastgesteld	welke	soorten	geldstromen	er	rond	de	wijk	zijn,	
hoe	deze	te	geïdentificeerd	kunnen	worden,	welke	barrières	daarbij	komen	kijken	en	hoe	deze	kunnen	
worden	overwonnen,	met	de	centrale	vraag:	waarom	doen	er	zich	in	Nederland	barrières	voor	bij	het	
in	kaart	brengen	van	de	geldstromen	die	er	rond	een	wijk	zijn	(in	het	kader	van	budgetmonitoring)	en	
hoe	 kan	men	 deze	 barrières	 overwinnen?	 De	 deelvragen	 betreffen:	 ‘Welke	 barrières	 doen	 zich	 in	
Nederland	 voor	 bij	 het	 in	 kaart	 brengen	 van	 de	 geldstromen	 rond	 een	 wijk?’	 ‘Wat	 zijn	 de	
doorslaggevende	 factoren	 bij	 het	 overwinnen	 van	 deze	 barrières	 in	 Nederland?’	 ‘Welke	 relevante	
ontwikkelingen	zijn	er	bezig	en	gaan	er	nog	gebeuren	omtrent	budgetmonitoring?	
	

																																																													
1	http://indischebuurtbalie.nl/	
2	Blijkt	uit	een	mailconversatie	met	Joop	Hofman,	belangrijke	speler	in	verschillende	burgerparticipatietrajecten	in	Nederland.		
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1.4	Aanpak	
Dit	onderzoek	zal	zich	focussen	op	het	onderzoeken	van	de	mogelijkheden	en	barrières	bij	het	in	kaart	
brengen	 van	 de	 geldstromen	 in	 het	 kader	 van	 budgetmonitoring	 in	 Nederland.	 Inzicht	 in	 deze	
geldstromen	vervult	een	belangrijke	rol:	niet	alleen	kunnen	de	burgers	de	overheid	ter	verantwoording	
roepen,	 maar	 ook	 kunnen	 zij	 bepaalde	 geldstromen	 beïnvloeden	 zodat	 deze	 efficiënter	 worden	
uitgegeven.	De	experimenten	omtrent	burgerparticipatie	in	de	overheidsfinanciën	verschillen	enorm,	
van	het	monitoren	van	de	geldstromen	naar	het	daadwerkelijk	beslissen	over	bepaalde	geldstromen,	
tot	het	toewijzen	van	een	bepaald	budget	(Lagemaat,	2014).		
	
Hoewel	er	naast	budgetmonitoring	ook	gekeken	zal	worden	naar	de	methodieken	die	zijn	gebruikt	bij	
de	burgerbegroting	met	betrekking	tot	de	geldstromen,	zit	er	wel	een	daadwerkelijk	verschil	tussen	
deze	twee:	budgetmonitoring	is	‘een	instrument	dat	helpt	om	de	goede	vragen	te	stellen	bij	de	huidige	
manier	 waarop	 de	 overheid	 zelf,	 of	 via	 subsidiering	 en	 opdrachtverlening	 door	 derden,	 diensten	
organiseert	voor	bewoners’	(Mehlkopf,	2015)	De	burgerbegroting	is	‘een	georganiseerd	proces	waarin	
inwoners	van	een	bepaald	gebied	of	‘gebruikers’	van	een	bepaald	domein	bijvoorbeeld	sport	of	cultuur)	
samen	bepalen	welke	onderwerpen	en	vraagstukken	ze	van	belang	vinden,	waar	ze	in	willen	investeren,	
welke	oplossingen	en	innovaties	ze	waardevol	vinden,	en	welke	eindkeuzes	ze	maken’	(Hofman,	2017).	
Dus	waar	het	bij	burgermonitoring	vooral	gaat	over	inzicht	over	de	gemeentefinanciën,	gaat	het	bij	de	
burgerbegroting	 vooral	 over	 de	 verdeling	 van	 een	 bepaald	 budget	 over	 domeinen	 die	 de	 burgers	
belangrijk	vinden	en	hierbij	is	inzicht	in	de	gemeentefinanciën	niet	belangrijk.		
	
De	focus	ligt	vooral	op	de	zes	door	BZK	aangestelde	pilotgemeenten	die	met	budgetmonitoring	aan	de	
slag	 zijn	 geweest,	 namelijk:	 de	 Indische	 Buurt	 in	 Amsterdam,	 Amersfoort	 (Kruiskamp),	 nogmaals	
Amsterdam	 (Slotervaart),	 Den	 Haag	 (Bezuidenhout),	 Emmen	 (Nieuw-Dordrecht	 en	 Emmerhout),	
Hoogeveen	 (Wolfsbos	 en	Krakeel)	 en	Utrecht	 Lunetten	 en	 Lombok)	 (Mehlkopf,	 Follow	 the	Money,	
2015).	 Daarnaast	 zal	 wel	 relevante	 informatie	 van	 andere	 (buitenlandse)	 gemeenten	 worden	
meegenomen	 in	 dit	 onderzoek,	 maar	 ligt	 de	 focus	 vooral	 op	 het	 vinden	 van	 informatie	 over	 de	
pilotgemeenten.	 	 Daarbij	 zal	 er	 ook	 gekeken	 worden	 naar	 de	 bevindingen	 uit	 het	 buitenland	 en	
verschillende	gesprekken	gevoerd	worden	met	experts	in	Nederland.		
	
Vanwege	 het	 raakvlak	 met	 de	 burgerbegroting	 (Hofman,	 2017)	 zal	 het	 literatuuronderzoek	 zowel	
budgetmonitoring	 als	 de	 burgerbegroting	 uit	 binnen-	 en	 buitenland	 betreffen.	 Het	 onderzoek	 zal	
landen	 uit	 het	 buitenland	 betrekken	 die	 koplopen,	 experimenteren	 en/of	 intensief	 bezig	 zijn	 met	
budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting,	zoals	Brazilië,	de	Verenigde	Staten	en	Duitsland	(Gemeente	
Antwerpen,	2017).	Het	mikpunt	van	de	 informatie	 ligt	op	het	 in	kaart	brengen	van	geldstromen	en	
barrières	die	daarbij	horen.		
	
Het	onderzoek	zal	een	combinatie	betreffen	van	literatuuronderzoek,	gevolgd	door	interviews	en	tot	
slot	 een	 online	 enquête.	 Zoals	 hierboven	 dus	 is	 benoemd	 is	 het	 bij	 de	 survey	 belangrijk	 dat	
verschillende	meningen	en	informatie	wordt	gewonnen	uit	de	respondenten	en	is	het	niet	van	belang	
dat	er	een	uitspraak	wordt	gedaan	over	een	bepaalde	populatie.		
	
Omdat	er	veel	verschillende	manieren	zijn	om	budgetmonitoring	en	burgerbegroting	uit	te	voeren	ligt	
de	focus	vooral	op	het	verzamelen	van	informatie	en	het	geven	van	verschillende	perspectieven.	
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2. Budgetmonitoring	
	
Budgetmonitoring	 is	 een	 instrument	 dat	 in	 het	 Brazilië	 wordt	 gebruikt	 voor	 het	 vergroten	 van	 de	
sociale	 participatie	 in	 beleidsbepaling	 en	 in	 het	 controleren	 van	 bestellingen	 van	 de	 vastgestelde	
begrotingen	 van	 diverse	 overheden.	Door	 budgetmonitoring	 kunnen	 burgers,	 gemeenschappen	 en	
andere	 organisaties	 zicht	 krijgen	 op	 begrotingsprocessen	 en	 de	 besteding	 van	 middelen	 van	 de	
overheid	(Mentens,	2011).	Een	belangrijk	kenmerk	is	de	participatie	van	niet	verkozen	burgers	bij	het	
ontwerpen	 en	 herverdelen	 van	 overheidsfinanciën.	 De	 burgers	 kunnen	 bovendien	 een	 bepaalde	
hoeveelheid	van	het	geld	zelf	sturen.	Met	behulp	van	deze	methodiek	worden	overheidsbestedingen	
gecontroleerd	en	kan	een	dialoog	plaatsvinden	tussen	burgers	onderling	en	tussen	organisaties	en	de	
overheid	over	prioritering,	behoeftes	en	aanpak	van	problemen	(Kunzler,	Mijn	overheid	opener	over	
geld,	2016).		
Er	 zijn	 veel	 verschillende	 definities	 van	 Budgetmonitoring.	 ondanks	 deze	 verschillen	 kunnen	 5	
kenmerken	worden	geformuleerd	die	bij	alle	trajecten	van	de	burgerbegroting	en	budgetmonitoring	
te	herkennen	zijn:	

1. De	financiële	dimensie	moet	worden	besproken;	
2. Het	stadsniveau	moet	worden	betrokken;	
3. Het	proces	moet	herhaald	worden;	
4. Er	moet	een	vorm	van	publieke	beraadslaging	zijn;	
5. Er	moet	enige	vorm	van	verantwoording	zijn.	

Alle	kenmerken	zijn	binnen	de	trajecten	te	herkennen	(Gregorius,	2012).	
	
Bij	budgetmonitoring	participeert	de	civil	society	in	de	beleid-	en	budgetcyclus	van	de	gemeente.	Door	
middel	van	de	tool	buurtbegroting	krijgen	burgers	toegang	tot	financiële	informatie	van	de	budgetten	
van	de	gemeente	op	buurtniveau.	De	buurtbegroting	geeft	burgers	de	mogelijkheid	om	controle	uit	te	
oefenen	 op	 budgetten	 op	 lokaal	 niveau.	 Naast	 voorstellen	 om	 te	 schuiven	 met	 bedragen	 voor	
budgetten,	 kunnen	 burgers	 ander	 beleid	 voorstellen.	 Op	 die	 manier	 kunnen	 burgers	 invloed	
uitoefenen	op	budget	en	beleid.	Burgers	weten	beter	wat	er	speelt	op	buurtniveau	en	kunnen	met	
hetzelfde	budget	meer	product	bereiken.	(Brieuc-Yves	Cadat-Lampe,	2017).		
	
	
Budgetmonitoring	past	bij	internationale	trends	en	ontwikkelingen,	zowel	internationaal,	nationaal	als	
lokaal:	

- internationaal	en	landelijk:	
o Toename	van	het	belang	van	omgekeerde	ontwikkelingssamenwerking;	
o Open	 Databeweging	 van	 civic	 hackers,	 gericht	 op	 democratische	 Governance	

Transparency;	
o Erkenning	van	het	economisch	belang	van	open	data;	
o Overheid	 die	 zelfbeheer	 door	 burgers	 ondersteunt	 met	 als	 basisprincipe	 ‘minder	

overheid,	meer	burger’.	
- Lokale	factoren	zijn:	

o Een	achterstandsgebied	met	een	sterke	creatieve	klasse,	die	samen	met	kwetsbare	
groepen	werkt	aan	leefbaarheid	en	sociale	cohesie;	

o Een	 open	 houding	 van	 de	 lokale	 overheid,	 die	 solidariteit	 en	 burgerparticipatie	
centraal	stelt.		

§ (Digitale	Steden	Agenda,	2014)	
	
Budgetmonitoring	 wordt	 ook	 wel	 gezien	 als	 een	 gezamenlijke	 activiteit	 waarbij	 burgers	 onderling	
kijken	naar	 de	 budgetten	 van	de	 lokale	 overheid.	 Vervolgens	 kijken	 zij	 hoe	die	 budgetten	besteed	
worden	en	of	de	doelstellingen	van	die	budgetten	behaald	worden.	Hiernaast	is	het	voornamelijk	ook	
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een	 instrument	 om	 erachter	 te	 komen	welke	 budgetten	 er	 zijn	 en	 hoe	 de	 burgers	 die	 budgetten	
kunnen	gebruiken	voor	hun	eigen	community	(Burgerparticipatie,	2016).		
	
Vanuit	het	perspectief	van	de	burgers	geeft	budgetmonitoring	hen	meer	inzicht	en	daarmee	kwalitatief	
betere	 zeggenschap	 over	 de	 bestedingen	 van	 lokaal	 overheidsgeld.	 Verschillende	 steden	
experimenteren	 met	 een	 methode	 waarbij	 burgers	 en	 de	 overheid	 in	 gesprek	 gaan	 op	 basis	 van	
beleidsprioriteiten.	Als	burgers	inzicht	hebben	in	de	gemeentelijke	budgetten,	is	de	gedachte	dat	dit	
leidt	tot	grotere	betrokkenheid	bij	het	opstellen	van	gemeentelijke	prioriteiten	en	de	kwaliteit	van	de	
uitvoering	 van	 lokaal	 beleid.	 Verdieping	 in	 de	 bestaande	 overheidsuitgaven	 en	 beleidsprioriteiten	
biedt	 de	 kans	 om	 als	 burgers	 samen	 met	 de	 gemeente	 over	 (betere	 en	 eventueel	 goedkopere)	
alternatieven	na	te	denken.	Daarmee	ontstaat	beleid	waar	burgers	vanaf	de	ontwerpfase	bij	betrokken	
waren	en	groeit	het	draagvlak	en	de	kans	op	een	succesvolle	implementatie.	
	
Vanuit	het	perspectief	van	de	overheid	is	budgetmonitoring	een	instrument	om	burgerparticipatie	te	
vergroten	 voor	 lokaal	 beleid	 en	 uitvoering	 en	 meer	 draagvlak	 voor	 beleid	 te	 creëren.	 Het	 geeft	
buurtbewoners	een	serieuze	positie	om	mee	te	praten	over	het	beleid	en	de	uitvoering	in	hun	buurten	
de	 kosten	en	baten	die	daarmee	 samenhangen.	De	werkwijze	 van	budgetmonitoring	wordt	 zoveel	
mogelijk	onderdeel	van	de	financiële	en	beleidscyclus	van	een	gemeente.	De	grotere	betrokkenheid	
van	burgers	creëert	een	sterkere	sociale	verbondenheid	tussen	overheid	en	burgers.	Als	een	gemeente	
werk	maakt	van	burgerparticipatie	kan	dat	leiden	tot	‘maatschappelijke	aanbesteding’	van	diensten	
en	 producten.	Het	 doel	 is	 om	 zoveel	mogelijk	 actieve	 bewoners	 te	 betrekken,	 die	 zichzelf	 hebben	
georganiseerd	en	representatief	zijn	voor	hun	buurt.	(Expertisepunt	Open	Overheid,	2016)	
	
Door	middel	van	budgetmonitoring	is	er	veel	meer	sprake	van	directe	democratie.	Naast	een	keer	in	
de	vier	 jaar	 stemmen	 is	het	dan	ook	mogelijk	de	burgers	 inzicht	 te	geven	 in	de	processen	die	 zich	
afspelen	 in	 het	 Catshuis	 en	 in	 de	 stadsdelen.	De	 participatie	 van	 de	 burgers	 houdt	 niet	 op	 bij	 het	
stemmen	tijdens	de	verkiezingen:	het	zijn	inwoners,	inwoners	die	belasting	betalen.	En	zij	willen	heel	
graag	weten	wat	er	met	dat	geld	gebeurt.	Dat	schept	vertrouwen,	omdat	de	burgers	dan	zien	waar	de	
ambtenaren	en	bestuurders	mee	te	kampen	hebben	(Burgerparticipatie,	2016).		
	
Er	zijn	een	aantal	begrippen	die	in	dit	onderzoek	worden	gebruikt	en	toelichting	vereisen:	
- Budgetmonitoring:	 Budgetmonitoring	 is	 een	 instrument	 waardoor	 burgers,	 communities	 en	

andere	organisaties	zicht	krijgen	op	de	besteding	van	overheid	of	andere	organisaties	(Azarhoosh,	
2017).	

- Burgerbegroting:	een	besluitvormend	proces	waarin	burgers	meedenken	en	onderhandelen	over	
het	verdelen	van	publieke	geldbronnen	(Democratic	Challenge,	2017).	

- Geldstromen	(door	de	wijk):	samenvoeging	van	het	woord	‘geld’	en	het	woord	‘stroom’	
o Geld:	vermogen,	kapitaal,	algemeen	ruilmiddel	van	metaal	of	papier	(Van	Dale,	2017).	
o Stroom:	zich	voortbewegende	massa	van	een	vloeistof	(Van	Dale,	2017).	

§ Betekenis	in	dit	onderzoek:	zich	voortbewegende	massa	van	geld	door	de	wijk.	
- Open	Spending:	het	vrijgeven	van	financiële	data	als	begrotingen	en	jaarverslagen	door	overheden	

of	publieke	organisaties	die	met	overheidsgeld	gefinancierd	worden	 in	de	vorm	van	open	data,	
zodat	die	data	hergebruikt	kunnen	worden	voor	allerlei	toepassingen,	waaronder	in	het	kader	van	
verantwoording,	monitoring	en/of	participatie	(Kunzler,	Open	Spending,	2017).	

	
2.1	Context	
Het	Centrum	voor	Budgetmonitoring	en	Burgerparticipatie	is	in	2012	opgericht,	vanaf	het	moment	dat	
budgetmonitoring	wordt	 toegepast	 in	Nederland.	Het	eerste	 traject	 vond	plaats	 in	Amsterdam:	de	
Indische	Buurt.	In	opdracht	van	het	ministerie	van	BZK	is	er	gekeken	voor	andere	plekken	om	budget-
monitoring	toe	te	passen.	Na	de	Indische	Buurt	in	Amsterdam	volgde	trajecten	met	budgetmonitoring	
in	 Amersfoort	 (Kruiskamp),	 nogmaals	 Amsterdam	 (Slotervaart),	 Den	 Haag	 (Bezuidenhout),	 Emmen	
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(Nieuw-Dordrecht	 en	 Emmerhout),	 Hoogeveen	 (Wolfsbos	 en	 Krakeel)	 en	 Utrecht	 Lunetten	 en	
Lombok).	 Alle	 trajecten	 zijn	 heel	 divers:	 ze	 lopen	 heel	 anders.	 Dat	 heeft	 te	maken	met	 de	 lokale	
omstandigheden,	de	mate	waarin	de	overheid	meewerkt,	maar	ook	met	de	mate	waarin	er	een	groep	
bewoners	is	die	dat	wil.	Deze	zijn	niet	alleen	geïnteresseerd	in	cijfers	en	geld,	maar	die	hebben	ook	
hun	eigen	agenda.	Er	is	een	dynamiek	zichtbaar	afhankelijk	van	wat	die	agenda	is.	
	
Budgetmonitoring	 kent	 zijn	 oorsprong	 in	 Brazilië.	 Hier	 is	 men	 al	 sinds	 1989	 al	 bezig	 met	 de	
burgerbegroting	(Bhatnagar	et	al,	2003):	

- De	eerste	stad	waar	burgers	de	allocatiefunctie	van	het	budget	in	handen	namen,	was	in	
Porto	Alegre,	een	van	de	steden	met	de	meeste	inwoners.	Een	van	de	redenen	voor	de	
invoering	 van	 budgetmonitoring	 was	 de	 grote	 inkomensongelijkheid	 en	 daarbij	
samenhangende	armoede.		

- De	positieve	uitwerking	hiervan	heeft	andere	gemeenten	ertoe	aangezet	het	voorbeeld	
van	Porto	Alegre	over	te	nemen.	Van	alle	gemeenten	in	Brazilië	(5.571)	past	2.5%	(140)	de	
burgerbegroting	toe.	

- De	informatieontsluiting	in	de	vorm	van	publieke	bijeenkomsten	heeft	een	leerproces	op	
gang	gezet	die	leidt	naar	een	actievere	burgerschap.	Burgers	zijn	bewust	van	de	nieuwe	
mogelijkheden,	wat	hen	heeft	geholpen	om	besluiten	te	maken	over	burgerlijke	kwesties	
die	dagelijks	spelen.		

- Transparantie	 is	de	kern	van	de	burgerbegroting	 in	 iedere	gemeente.	 Iedere	gemeente	
dient	hun	economische	en	financiële	positie	openbaar	te	maken	om	zo	de	geldstromen	en	
financiële	middelen	te	verantwoorden	

- Zie	 voor	 een	 gedetailleerdere	 uitleg	 het	 schema	 ‘Internationale	 trajecten	 van	
budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting	(‘participatory	budgetting’	in	hoofdstuk	3.	

	
Naast	Brazilië	doen	ook	Duitsland	sinds	1998	aan	budgetmonitoring	(Ruesch	M.	A.,	2013),	Engeland	
sinds	2006	(	Department	for	Communities	and	Local	Government,	2011)	en	België	sinds	2014	(district	
Antwerpen,	2017).	Daarnaast	telde	ook	de	Verenigde	Staten	en	Canada	samen	rond	2015	meer	dan	
240	 buurten	 wat	 neerkomt	 op	 ongeveer	 70.000	 inwoners	 die	 bezig	 zijn	 met	 Budgetmonitorings-
trajecten.	Bovendien	zijn	er	vele	andere	landen	die	ook	aan	budgetmonitoring	doen,	naast	de	landen	
die	hierboven	genoemd	worden.		
Er	zijn	veel	verschillen	bij	de	budgetmonitoringstrajecten	tussen	verschillende	landen	en	vaak	zijn	er	
zelfs	ook	grote	verschillen	bij	de	trajecten	tussen	verschillende	gemeentes	in	een	land.	Deze	verschillen	
uiten	zich	in	motieven	om	aan	te	zetten	tot	deze	trajecten,	bevoegdheden	van	alle	partijen,	de	manier	
waarop	het	traject	is	vormgegeven,	de	grootte	en	de	landelijke	sturing	en	communicatie.		
	
2.2	Open	Government	Partnership	(OGP)	
Allereerst	 de	 internationale	 context.	 Op	 initiatief	 van	 de	 Verenigde	 Staten	 ontstond	 het	 Open	
Government	 Partnership	 (OGP	met	 rond	 de	 70	 leden	 (waaronder	Nederland).	 Het	OGP	 stimuleert	
processen	rondom	open	overheid	en	leidt	deze	processen	aan	de	hand	van	best	practices	en	expertise,	
met	 als	 doel	 innovatie	 te	 stimuleren	 en	 vooruitgang	 te	 bevorderen.	 Er	 zijn	 geen	 standaarden	 of	
voorschriften	 die	 als	 drempel	 of	 voorwaarde	 gelden	 voor	 samenwerking	 of	 rangschikking.	 De	
verbindingen	die	in	dit	partnerschap	worden	aangegaan	zijn	niet-bindend	en	op	vrijwillige	basis.	De	
leden	van	het	OGP	hebben	meerdere	doelstellingen.	
		
Ten	 eerste	 streven	 leden	 van	 de	 OGP	 naar	 de	 toename	 van	 beschikbare	 informatie	 over	
overheidsactiviteiten.	 Zo	 promoten	 zij	 de	 vergemakkelijking	 van	 de	 toegang	 tot	 en	 ontsluiting	 van	
informatie	 over	 overheidsactiviteiten.	 Hierbij	 wordt	 ook	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 kwaliteit	 en	
herbruikbaarheid	van	de	informatie	en	de	feedback	van	de	burgers	op	de	vraag	welke	informatie	voor	
hen	de	grootste	waarde	heeft.		
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Daarnaast	 streven	 ze	 naar	 hoge	 standaarden	 van	 professionele	 integriteit.	 Hieronder	 vallen	 hoge	
ethische	standaarden	en	gedragsregels	voor	ambtenaren.	Het	OGP	wijdt	zich	aan	de	handhaving	van	
maatregelen,	mechanismen	en	andere	toepassingen	tegen	corruptie,	ten	behoeve	van	transparantie	
in	de	overheidsfinanciën.	Ze	stimuleren	de	ontwikkelingen	die	raamwerk	bieden	voor	het	publiekelijk	
inzichtelijk	maken	van	de	lonen	van	hoog	gerankte	ambtenaren.	In	relatie	met	de	integriteit	bevordert	
de	OGP	 ook	 de	 implementatie	 van	 regels	 ten	 behoeve	 van	 de	 bescherming	 van	 klokkenluiders	 en	
maatregelen	om	corruptie	tegen	te	gaan.		
	
Bovendien	streven	ze	naar	de	beter	gebruik	van	nieuwe	technologie	ten	behoeve	van	het	delen	van	
informatie,	participatie	en	coöperatie.	Dit	kan	bijdragen	aan	het	bewustzijn	van	de	burgers	over	het	
handelen	 van	 de	 overheid	 en	 op	 welke	manier	 zij	 besluitvorming	 kunnen	 beïnvloeden.	 Daarnaast	
draagt	 dit	 bij	 aan	 de	 ontwikkeling	 van	 nieuwe	 online	 platforms	 voor	 publieke	 dienstverlening,	
interactie	met	de	maatschappij	en	het	delen	van	informatie	en	ideeën.	De	burgermaatschappij	en	het	
bedrijfsleven	 worden	 betrokken	 bij	 het	 formuleren	 van	 effectieve	 toepassingen	 en	 innovatieve	
benaderingen	 voor	 het	 exploiteren	 van	 nieuwe	 technologieën	 om	 de	 burgers	 te	 helpen	 en	 het	
promoten	van	transparantie	in	de	overheid.	
	
En	tot	slot,	het	meest	 relevante	aan	het	onderzoek:	het	OGP	steunt	burgerparticipatie.	Ze	hechten	
waarde	aan	publieke	betrokkenheid	en	geloven	in	de	kracht	hiervan	en	wijden	zich	aan	het	transparant	
maken	de	beleidsbepaling	en	-vorming.	Hierbij	zet	het	OGP	zich	in	voor	bestaanszekerheid	van	not-
for-profit	organisaties	en	de	burgermaatschappij.	Daarbij	draagt	het	OGP	bij	aan	de	totstandkoming	
van	 mechanismen	 om	 een	 grotere	 samenwerking	 tussen	 overheden,	 de	 burgermaatschappij	 en	
bedrijven.		
Deze	 samenwerking	 heeft	 ervoor	 geleid	 dat	 er	 rond	 de	 2.500	 overeenkomsten	 zijn	 aangegaan	
voortkomend	uit	110	actieplannen,	opgesteld	sinds	de	oprichting	van	het	OGP	in	2011.		
	
Concrete	voorbeelden	van	resultaten	die	zijn	bereikt:	

- Follow	the	money:	de	 Italiaanse	overheid	 is	bezig	met	de	ontwikkeling	van	een	tool	om	de	
stromen	 van	 belastinggelden	 te	 verantwoorden.	 In	 Groot-Brittannië	 heeft	 eenzelfde	
ontwikkeling	 geleid	 tot	 het	 initiatief	 ‘Where	 Does	 My	 Money	 Go?’	 (Open	 Knowledge	
Foundation,	2017)	dat	 laat	 zien	hoe	de	verdeling	 van	belastinggelden	 is	 geregeld	en	welke	
bedrag	aan	welk	onderdeel	van	de	overheid	wordt	besteed;	

- Strengthening	natural	resource	governance:	met	transparantie	als	doel	publiceert	Mongolië	
informatie	 over	 bedrijven	 en	 andere	 organisaties	 die	 werkzaam	 zijn	 in	 de	 natuurlijke	
hulpbronnensector	in	relatie	tot	gezondheid	en	milieuoverwegingen;		

- Shining	a	light	on	influence	peddling:	Ierland	heeft	regels	gesteld	ten	aanzien	van	lobbyen	om	
duidelijkheid	te	geven	over	de	invloed	van	lobbyisten	op	de	beleidsvorming;	

- Om	 de	 milieugerelateerde	 democratie	 te	 vergroten	 heeft	 Chili	 een	 burgergericht	
beleidsraamwerk	ontwikkeld	die	het	recht	van	burger	op	informatie,	participatie	en	toegang	
tot	het	recht	bevorderd	bij	milieugerelateerde	problemen;	

- Paraguay	 heeft	 burgers	 op	 lokaal	 niveau	meer	 inspraak	 gegeven	 door	 de	 instelling	 van	 50	
burgerraden	waar	ruimte	is	voor	dialoog	en	interactie	tussen	burgers	en	lokale	overheden.	Het	
doel	hiervan	is	burgers	meer	kans	te	geven	om	te	participeren	in	de	lokale	besluitvorming.	Een	
vergelijkbaar	initiatief	zijn	de	Co-operative	Councils	uit	Groot-Brittanië	(Co-operative	Councils	
Innovation	 Network,	 2017).	 De	 "Co-operative	 councils'	 Innovation	 Network"	 is	 een	
samenwerking	tussen	lokale	autoriteiten	met	als	doel	het	vinden	van	betere	manieren	om	voor	
en	met	lokale	burgers	samen	te	werken	ten	gunste	van	de	lokale	gemeenschap.	

	
2.2.1	OGP	in	Nederland	
De	Nederlandse	invulling	van	het	OGP	programma	wordt	gedaan	door	het	team	Open	Overheid	van	
BZK.	Het	OGP	kent	4	pijlers:	toegang	tot	informatie,	participatie,	publieke	verantwoording	en	innovatie	
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(Ministerie	 van	 Binnenlandse	 Zaken	 en	 Koningrijksrelaties,	 2014).	 Op	 de	 site	 van	 de	 Rijksoverheid	
(2017)	wordt	 het	 OGP	 genoemd	 en	 de	werkzaamheden	 van	Open	Overheid	 kort	 toegelicht.	 Open	
Overheid	in	Nederland	hecht	vooral	waarde	aan	vrij	te	gebruiken	overheidsinformatie,	genaamd	open	
data.	Als	partner	van	het	OGP	wil	de	Rijksoverheid	vooral:	

- open	data	stimuleren;	
- burgers	vaker	via	internet	om	hun	mening	vragen;	
- overheidsinformatie	makkelijker	vindbaar	maken.	

	
Dit	krijgt	zijn	 invulling	door	vrije	en	toegankelijke	databases,	open	standaarden	(‘pas	toe,	of	 leg	uit’	
principe)	en	open	source.		
Hieronder	wordt	het	programma	van	Open	Overheid	kort	toegelicht	en	ingegaan	op	het	Democratic	
Challenge	initiatief	van	de	VNG.		
	
2.2.2	Open	Overheid	
‘Vóór	Nederland	deel	ging	nemen	aan	het	OGP	en	het	programma	Open	Overheid	in	2014	van	start	
ging,	 waren	 er	 in	 Nederland	 al	 diverse	 ontwikkelingen	 gaande	 naar	 een	 meer	 open	 overheid.	
Onderzoeks-	en	adviesraden	onderzochten	hoe	de	overheid	opener	kon	en	moest	worden;	verschillende	
particuliere	 initiatieven	 richtten	 zich	 op	 publieke	 doelen;	 en	 overal	 in	 de	 publieke	 sectoren	werden	
projecten	 en	 strategieën	 opgepakt	 met	 het	 doel	 de	 overheid	 opener	 te	 maken:	 responsiever,	
informatiever,	openbaarder,	dienstbaarder,	transparanter	en	beter	verantwoord.	Met	het	programma	
Open	Overheid	wordt	geprobeerd	om	de	grote	hoeveelheid	energie	die	er	in	al	die	initiatieven	wordt	
gestoken	met	elkaar	in	verband	te	brengen	tot	een	echte	beweging:	een	grote	en	brede	verandering	
van	de	manier	waarop	overheid	en	samenleving,	publieke	functionarissen	en	individuele	burgers,	zich	
tot	elkaar	verhouden.	Om	die	reden	ging	het	programma	Open	Overheid	van	start.’	
(Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koningrijksrelaties,	2014)	
	
Op	 de	 website	 van	 (Expertisepunt	 Open	 Overheid,	 2017)	 wordt	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 4	
categorieën,	namelijk	 ‘Open	Contact’,	 ‘Open	Aanpak’,	 ‘Open	Data’	en	‘Open	Verantwoording’.	Deze	
zullen	hieronder	kort	worden	toegelicht:	

- Open	Contact:	een	overheidsorganisatie	die	nieuwsgierig	is,	een	menselijk	gezicht	toont	door	
te	delen	en	te	vragen;	

- Open	 Aanpak:	 een	 overheidsorganisatie	 die	 samenwerkt	 en	 open	 staat	 voor	 nieuwe	 en	
onverwachte	invalshoeken;		

- Open	Data:	een	overheidsorganisatie	die	Open	Data	levert	en	hierdoor	betere	digitale	diensten	
en	nieuwe	digitale	toepassingen	laat	ontstaan.	Open	Data	zijn	kosteloos,	rechtenvrij,	openbaar	
en	machineleesbaar;	

- Open	Verantwoording:	een	Overheidsorganisatie	die	openheid	van	zaken	geeft,	bijvoorbeeld	
door	het	kasboek	openbaar	te	maken.	

	
In	praktijk	zijn	er	veel	vragen	rond	Open	Overheid.	Veel	antwoorden	ontstaan	door	het	daadwerkelijk	
uitvoeren	 van	 initiatieven.	 Hierdoor	 ontstaan	 Ideeën	 en	 leerervaringen	 die	 klein	 beginnen,	 maar	
uitgroeien	tot	nieuwe	werkwijzen	en	inzichten.	Het	Leer-	en	Expertisepunt	Open	Overheid	brengt	deze	
in	beeld	en	organiseert	 kennis-	en	ervaringsdeling.	Het	 team	Open	Overheid	kent	een	grote	groep	
(ervarings)deskundigen	 op	 het	 gebied	 van	 Open	 Contact,	 Open	 Aanpak,	 Open	 Data	 en	 Open	
Verantwoording.		
Eind	2015	verscheen	het	actieplan	‘Open	overheid	in	actie’	waarin	9	actiepunten	zijn	opgenomen	die	
bijdragen	aan	de	doelstellingen	van	Open	overheid.	In	relatie	met	de	insteek	van	dit	onderzoek	zullen	
twee	relevante	actiepunten	en	(beoogde)	resultaten	worden	genoemd.	
Actiepunt	4	gaat	over	Actieve	openbaarheid	van	informatie.	Zo	is	er	bij	de	Ministeries	van	Buitenlandse	
Zaken,	Financiën,	en	Volksgezondheid	Welzijn	en	Sport	een	pilot	waarbij	onderzoeksrapportages	actief	
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openbaar	worden	gemaakt.	Mochten	de	uitkomsten	positief	 zijn,	dan	 zal	worden	gekeken	naar	de	
ontwikkeling	van	een	standaard	werkwijze	voor	actieve	openbaarmaking	van	uitvoeringstoetsen.		
Actiepunt	5	heet	‘Open	Over	Geld’	en	gaat	over	open	spending	detaildata.	Open	Spending	is	het	geven	
van	openheid	over	financiële	onderwerpen	van	de	overheid.	Openheid	in	financiën	krijgt	ook	in	2017	
aandacht	 en	 verwachting	 is	 dat	 er	 een	 handboek	 ‘Open	 spending	 detaildata	 voor	 overheden’	 zal	
worden	 samengesteld	 en	er	 een	 groeiend	aantal	 decentrale	overheden	 (gemeenten,	 provincies	 en	
waterschappen)	hieraan	zal	meedoen	(Expertisepunt	Open	Overheid,	2015).	
	
2.3	Voornaamste	actoren	
2.3.1	The	Institute	for	Socio-Economic	Studies	(INESC)	
INESC	 is	een	onpartijdige	democratische	non-profit	organisatie	met	een	publieke	doelstelling.	Haar	
missie	is	om	bij	te	dragen	aan	de	verbetering	van	de	representatieve	en	participatieve	democratie	met	
de	nadruk	op	mensenrechten,	dit	doen	zij	door	het	bevorderen	en	het	versterken	van	de	burgermaat-
schappij	om	invloed	uit	te	oefenen	op	zowel	binnenlandse	als	buitenlandse	bestuurlijke	ruimten.	Deze	
organisatie	is	opgericht	in	1979	en	hanteert	twee	principes	bij	het	uitvoeren	van	haar	projecten:	het	
versterken	 van	 de	 burgermaatschappij	 en	 het	 vergroten	 van	 de	 sociale	 participatie	 in	 publieke	
beleidsbepaling.	
	
In	al	haar	publicaties	en	sociale	interventies	gebruikt	INESC	budgetmechanismen	die	dienen	als	basis	
voor	de	versterking	en	het	bevorderen	van	de	burgerrechten.	INESC	werkt	samen	in	partnerschappen	
met	andere	sociale	organisaties	en	groeperingen	en	positioneert	zichzelf	tussen	politieke	organisaties	
binnen	de	democratische	ruimte	van	de	Brazilian	Association	of	Non-Governmental	Organisations.		
INESC	werkt	in	partnerschappen	en	participeert	in	veel	binnenlandse	en	internationale	sociale	fora	en	
netwerken.	De	interventies	van	het	INESC	zijn	gericht	op	het	stimuleren	van	publieke	debatten	en	het	
bijdragen	 aan	 het	 bouwen	 van	 een	 nieuw	 concept	 van	 burgerrechten.	 Hierbij	 wordt	 publieke	
participatie	gecombineerd	met	sociale	verantwoordelijkheid	en	solidariteit.		
INESC	werkt	ook	samen	met	het	Centrum	voor	Budgetmonitoring	en	Burgerparticipatie	(CBB)	dat	in	
Nederland	bezig	is	met	trajecten	omtrent	budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting.	Deze	Organisatie	
zal	hieronder	worden	toegelicht	(INESC,	2017).		
	
2.3.2 Open	State	Foundation	(OSF)	
Het	OSF,	 gevestigd	 in	Amsterdam,	houdt	 zich	 in	Nederland	bezig	met	 de	ontwikkeling	 van	digitale	
transparantie	 door	 publieke	 informatie	 als	 open	 data	 beschikbaar	 te	 krijgen	 die	 daarnaast	 ook	
toegankelijk	 is	 voor	 hergebruikers.	 Het	 OSF	 vervult	 een	 belangrijke	 rol	 op	 het	 gebied	 van	 Open	
Spending.	 De	 informatie	 van	 Nederlandse	 overheden,	 afkomstig	 van	 budgetten,	 jaarverslagen,	
inkomsten,	 bestedingen,	 ontvangsten	 en	 uitgaven	 bevatten	 veel	 informatie	 over	 de	 financiële	
administratie.	Het	OSF	pleit	voor	de	openbaarmaking	van	deze	huishoudboekjes	van	de	overheden,	
gemeenten,	provincies,	ministeries	en	andere	bestuurslagen	en	pleit	voor	de	ontsluiten	en	standaar-
disering	van	deze	 informatie.	Zo	 is	deze	 informatie	 inzichtelijk	voor	 iedereen	en	kunnen	eenvoudig	
vergelijkingen	worden	gemaakt	tussen	de	uitgaven	van	verschillende	overheden	onderling	(Open	State	
Foundation,	2017).	
	
Open	Spending	past	binnen	de	relevante	ontwikkelingen.	In	2013	is	de	Open	State	Foundation	gestart	
met	het	ontsluiten	van	financiële	data	van	Amsterdam	Stadsdeel	Centrum	in	Openspending.	Dit	heeft	
eind	2015	geresulteerd	in	de	duurzame	ontsluiting	van	alle	financiële	(Iv3)	data	van	Nederlandse	
regionale	en	lokale	overheden	als	open	data.	De	data	vanaf	2010	is	beschikbaar	en	Iv3	data	van	
nieuwe	begrotingen	en	realisaties	worden	toegevoegd.	Financiële	transparantie	is	een	belangrijke	
voorwaarde	voor	democratische	controle	en	versterkt	de	informatiepositie	van	volksvertegen-
woordigers,	journalisten	en	inwoners.	De	data	is	tevens	beschikbaar	als	open	data	zodat	iedereen	zelf	
toepassingen	en	berekeningen	met	de	data	kan	uitvoeren.		
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2.3.3	Democratic	Challenge	
Naast	het	Open	Overheidsprogramma	van	BZK	bestaat	er	het	Democratic	Challenge	programma	van	
de	Vereniging	Nederlandse	gemeenten	(VNG).	Het	programma	dat	gericht	is	op	vernieuwing	van	de	
lokale	democratie	in	het	kader	van	de	doe-democratie.	Met	bottom-up	experimenten	wordt	gewerkt	
aan	nieuwe	vormen	die	passen	bij	de	moderne	netwerksamenleving.	Er	zijn	op	dit	moment	99	lopende	
experimenten,	 daarnaast	 zoekt	 de	 Democratic	 Challenge	 nog	 naar	 gemeenten	 om	 een	 aantal	
experimenten	uit	te	voeren.	Aan	de	hand	van	de	ervaringen	en	 lessen	die	worden	opgedaan	bij	de	
experimenten	binnen	verschillende	gemeenten,	wordt	input	gevormd	voor	lokaal-	en	Rijksbeleid.	Dit	
wordt	 verspreid	 onder	 verschillende	 doelgroepen,	 waaronder	 gemeenten.	 Hieronder	 de	 thema’s	
waarbinnen	de	Democratic	Challenge	aandacht	besteedt:	

1. Dorps-	en	wijkdemocratie	|	inventarisatie	en		kennisontwikkeling;	
2. Gemeenteraad	&	zeggenschap	|	community	of	practice	voor	raadsleden	en	griffiers;	
3. E-democratie	|	leren	en	kennisontwikkeling;	
4. Democratische	vaardigheden	|	ondersteuning	en	kennisontwikkeling	(afgerond);	
5. Burgerbegroting	|	leerkring	(afgerond);	
6. Wijkboekhouding	|	leerkring	(afgerond);	
7. Checks	&	balances	|	onderzoek	en	reflectie;	
8. Burgerjournalistiek	|	inventarisatie	en	kennisontwikkeling;	
9. Loting	&	vertegenwoordiging	|	expertmeetings	en	uitwisseling;	
10. Democratische	waarde	van	initiatief	|	bijeenkomsten	met	experts	en	platforms;	
11. Veranderprocessen	&	overheidsparticipatie	|	ontwerp-	en	leerkring;	
12. Omgevingswet	|	leerkring	(in	ontwikkeling);	
13. Regionale	democratie	|	in	ontwikkeling.	

(Democratic	Challenge,	2017)	
	
Vooral	de	burgerbegroting	(#5)	en	in	mindere	mate	de	wijkboekhouding	(#6)	vertonen	veel	relevantie	
voor	 dit	 onderzoek.	 De	 beschikbare	 informatie	 hierover	 zal	 daarom	ook	 in	 het	 onderzoek	worden	
verwerkt.		
	
2.3.3 Kwaliteitsinstituut	Nederlandse	Gemeenten	(KING)	
Nog	een	relevante	speler	binnen	het	netwerk	is	KING.	Deze	is	in	2009	opgericht	door	het	VNG	houdt	
zich	bezig	met	het	verbeteren	van	dienstverlening	en	bedrijfsvoering	van	gemeenten	ten	dienste	van	
de	burgers	en	bedrijven.	Daarnaast	ondersteunt	KING-gemeenten	bij	 informatiemanagement	en	de	
implementatie	 daarvan	 en	 bovendien	 nieuwe	 dienstverleningsconcepten	 en	 de	 beveiliging	 van	
informatie.	De	ambitie	van	KING	is	het	faciliteren	van	gemeenten	in	de	informatiesamenleving	zodat	
deze	gemeenten	zo	sneller,	slimmer	en	beter	in	kunnen	spelen	op	maatschappelijke	vraagstukken	en	
aan	 de	 verwachtingen	 van	 inwoners	 en	 ondernemers	 voldoen	 (Kwaliteitsinstituut	 Nederlandse	
Gemeenten,	2017).	
	
2.4	Inzichtelijk	maken	van	budgetten	
Voor	bewoners	die	zeggenschap	willen	over	buurtgelden	is	de	gemeentebegroting	een	doolhof.	Men	
komt	er	van	alles	in	tegen,	maar	de	naam	van	hen	eigen	buurt	staat	er	niet	in.	Het	laat	de	informatie	
zien	op	het	niveau	van	programma’s	zien	met	omschrijvingen	zoals	veiligheid	en	zorg.	Het	begrotings-
boekwerk	is	dan	ook	niet	geschreven	om	bewoners	 inzicht	te	geven,	maar	moet	bestuurders	en	de	
raad	in	staatstellen	om	uitgaven	op	hoofdlijnen	te	controleren.	Hoeveel	geld	nodig	is	bij	het	onderhoud	
van	een	park	 in	de	bepaalde	buurt	–	het	beschouwingsniveau	van	bewoners	 -	 is	er	niet	 in	 terug	te	
vinden.	Ook	de	productbegroting	laat	niet	zien	wat	er	per	buurt	wordt	uitgegeven.	Voor	het	maken	
van	 een	 buurtbegroting	 is	 het	 nodig	 eigen	 contacten	 op	 te	 bouwen	 binnen	 de	 gemeentelijke	
organisatie	 in	 de	 hoop	 ambtenaren	 tegen	 te	 komen	 die	 meehelpen.	 Goed	 contact	 met	 deze	
ambtenaren	zijn	essentieel	(Mehlkopf,	Follow	the	Money,	2015).	
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Als	de	overheid	ruwe	data	van	publieke	dienstverlening	vrijgeeft,	kunnen	burgers	en	bedrijfsleven	daar	
zelf	mee	aan	de	slag.	In	de	Indische	Buurt	had	men	daartoe	contact	gelegd	met	‘Hack	de	Overheid’,	
een	Nederlands	collectief	dat	voor	de	reorganisatie	van	de	stadsdelen	 in	Amsterdam	een	opdracht	
uitvoerde	voor	het	Centrum	voor	Budgetmonitoring	en	Burgerparticipatie.	Deze	opdracht	was	in	het	
kader	van	een	pilot	genaamd	‘Open	Databegroting’.	(Brieuc-Yves	Cadat-Lampe,	2017).	Daarbij	bleek	
visualisatie	 van	 financiële	 open	data	 een	belangrijke	 invloed	 te	 hebben	op	budgetmonitoring	door	
burgers.	 Ruwe	 gegevens	 zijn	 niet	 te	 begrijpen	 voor	 de	 gemiddelde	 buurtbewoner,	 terwijl	 met	
datavisualisatie	 in	 een	 keer	 kon	 worden	 doorgedrongen	 tot	 de	 kern	 en	 de	 de	 structurering	 van	
informatie	duidelijk	werd.	Iedereen	kon	zo	makkelijk	een	beeld	vormen	van	de	financiële	posten	en	de	
onderlinge	verbanden.	Bovendien	zou	iedereen	zo	de	uitvoering	van	begroting	online	real	time	kunnen	
controleren	en	hierover	met	elkaar	interacteren	via	social	media.	Visualisatie	maakt	de	begroting	dus	
makkelijker	 toegankelijk	 (Cadat-Lampe,	 2016).	 De	 buurtbegroting	 gaf	 inzichten	 in	 alle	 gebieden,	
maakte	vergelijkingen	tussen	de	verschillende	buurten	mogelijk	en	had	een	eigen	Planning	&	Control	
Cyclus.		
	
Volgens	Wittmayer	&	Rach	(2016)	is	open	data,	transparantie	en	digitalisering	voor	de	ontwikkeling	
van	 budgetmonitoring	 in	 het	 algemeen	 cruciaal.	 De	 toenemende	 technologische	 mogelijkheden	
maken	 informatie	 meer	 toegankelijk	 voor	 het	 publiek.	 Digitale	 platforms	 zoals	 het	
budgetmonitoringsinstrument	stellen	de	burgers,	ambtenaren	en	politici	in	staat	om	informatie	met	
elkaar	 uit	 te	 wisselen.	 Daarnaast	 zijn	 het	 ook	 digitale	 ontmoetingsplaatsen	 voor	 deze	 actoren	 en	
vormen	zijn	het	handige	middelen	om	financiële	data	te	presenteren.	
	
Het	instrument	waarmee	de	burgers	en	leden	van	de	gemeenschappen	mee	aan	de	slag	konden	met	
budgetmonitoring	in	de	Indische	Buurt	werd	geleverd	door	de	gemeente.	Wethouder	Jeroen	van	Spijk	
heeft	 destijds	 samen	 met	 twee	 ambtenaren	 gekeken	 naar	 het	 transparant	 maken	 van	 publieke	
budgetten	van	het	stadsdeel.	Zij	zijn	hier	in	2011	mee	begonnen	en	boekten	in	2012	resultaten	bij	het	
inzichtelijk	maken	van	de	publieke	geldstromen	naar	bedrijven	en	 inwoners.	De	bedoeling	was	het	
inzichtelijk	maken	waar	 de	 gemeente	 hun	 geld	 aan	 uitgaf	 door	 het	 verschaffen	 van	 informatie	 op	
verschillende	manieren.	Het	doel	was	niet	het	vervangen	van	het	budget.	Zo	kon	per	buurt	het	budget	
worden	gevisualiseerd,	verdeeld	over	de	verschillende	beleidsterreinen	en	activiteiten	in	Amsterdam-
Oost.	Hierin	kon	men	gevisualiseerd	zien	hoe	programmadoelen	van	de	gemeente	vertaald	werden	
naar	uitvoering	op	buurtniveau.	
	
Het	 wijkbudget	 is	 zowel	 een	 online	 applicatie	 als	 een	 methode.	 Een	 methode	 in	 de	 zin	 van	 het	
verzamelen	van	data,	het	vertalen	van	de	gemeentelijke	begroting	en	begroting	van	het	stadsdeel	naar	
buurtniveau	door	het	te	analyseren	en	te	presenteren.	Een	online	applicatie	in	de	zin	van	een	manier	
om	 gesprekken	 aan	 te	 gaan	 over	 actuele	 activiteiten	 met	 bepaalde	 onderwerpen.	 Naast	 het	
transparant	maken	van	informatie,	gaat	het	wijkbudget	instrument	ook	over	het	beantwoorden	van	
vragen	zoals	wat	er	betrokken	moet	worden	en	wat	er	kan	worden	geclusterd	(Mehlkopf,	Follow	the	
Money,	2015).	
Daarnaast	bood	de	tool	operationele,	financiële	en	werk	gerelateerde	informatie	om	zo	een	zo	volledig	
mogelijk	 beeld	 te	 creëren	 van	 de	 beleidsterreinen	 in	 de	 wijk.	 Doel	 hiervan	 is	 toenemende	
bewustwording	en	transparantie	te	creëren	van	overheidsbudgetten.	Door	 inzicht	te	creëren	welke	
budgetten	er	voor	welke	buurten	zijn,	ontstaat	een	nieuwe	dynamiek	tussen	de	burgers,	ondernemers	
en	andere	gemeente	belanghebbenden	binnen	de	gemeente.	Deze	belanghebbenden	kunnen	door	
middel	van	dat	inzicht	makkelijker	bijdragen	leveren	aan	het	lokale	proces.		
Tijdens	 de	 praktisch	 realisatie	 bleek	 dat	 het	 voor	 een	 groot	 deel	 van	 de	 budgetten	 behorende	 bij	
bepaalde	activiteiten	moeilijk	te	achterhalen	waren,	deels	door	bureaucratische	complexiteit.	Het	is	
moeilijk	budgetten	 te	herleiden	voor	de	gekozen	 thema’s	 van	de	burgers	omdat	deze	vaak	binnen	
meerdere	programma’s	en	vallen	onder	meerdere	loketten,	financiers	en	ambtenaren.	Het	beleefde	
gebrek	 aan	 transparantie	 is	 daar	 deels	 het	 gevolg	 van.	 Vanwege	 dat	 gebrek	 aan	 toegang	 tot	 het	
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centrale	budget-	en	andere	financiële	gegevens	lag	de	focus	meer	op	inhoud	en	prioriteiten	(Gregorius,	
2012).		
Wegens	bestuurlijke	en	organisatorische	veranderingen	binnen	de	gemeente	is	het	project	stopgezet:	
de	 gemeente	Amsterdam	 levert	 geen	datasets	meer	en	daarom	kan	de	online	buurtbegroting	niet	
voortbestaan	(Centrum	voor	Budgetmonitoring	en	Burgerparticipatie,	2014).		
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3. Participatietrajecten	
Nu	 alle	 actoren	 in	 kaart	 zijn	 gebracht,	 zullen	 er	 een	 aantal	 praktijkvoorbeelden	 worden	
belicht.	 	Gaandeweg	komen	de	voorbeelden	dichterbij	het	onderwerp	van	onderzoek:	budgetmoni-
toring	en	de	burgerbegroting.	Centraal	daarin	staat	participatie.	
Participatie	is	er	in	vele	vormen,	met	verschillende	maten	van	burgerbetrokkenheid,	van	burgerpanels	
naar	 de	 G1000,	 van	 het	 vergemakkelijken	 van	 contact	 tussen	 de	 overheid	 en	 de	 burgers	 naar	
geïntegreerde	burgerinspraak	in	de	raad	tot	het	overdragen	van	bevoegdheden	en	taken	naar	private	
groepen.	In	de	tabel	hieronder	zullen	een	aantal	verschillende	vormen	naar	voren	komen.	
	
3.1	Vormen	van	participatie	
VenJdialoog	 VenJdialoog	is	een	platform	waarin	burger	worden	uitgenodigd	mee	te	denken	

over	verschillende	thema's.	Met	de	input	van	de	burgers	kan	het	ministerie	van	
Veiligheid	en	Justitie	deze	thema's	toetsen,	aanscherpen	en	verdiepen.	Visies	van	
de	burger	kunnen	zo	een	plaats	krijgen	in	de	strategische	toekomstagenda	van	
het	ministerie	 van	 Veiligheid	 en	 Justitie	 (Ministerie	 van	 Veiligheid	 en	 Justitie,	
2017).		

Online	hulp	
(webcare)	
Belasting	-dienst	

De	Belastingdienst	heeft	een	webcareteam	opgericht.	Mensen	kunnen	een	vraag	
stellen	aan	het	webcareteam	van	de	belastingdienst	die	dit	via	Facebook,	Twitter	
of	 een	 ander	 kanaal	 zullen	 beantwoorden.	 Hiermee	 hebben	 zij	 een	 digitale	
dienstverlening	met	uitgebreide	contactmogelijkheden.	Ook	kan	de	gebruiker	de	
Belastingdienst	 toestemming	 geven	 mee	 te	 kijken	 op	 het	 scherm	 van	 de	
gebruiker	om	hem	of	haar	zo	verder	op	weg	te	helpen	(Belastingdienst,	2017).		

G1000	 G1000	 is	 een	 burgerinitiatief	 dat	wordt	 georganiseerd	 in	 gemeenten	 door	 de	
burgers	 zelf.	 Dit	 is	 een	 burgertop	 waarbij	 gedurende	 een	 dag	 inwoners	 en	
betrokkenen	 in	 gesprek	 gaan	 over	 hun	 eigen	 gemeente.	 Door	 middel	 van	
dialogen	in	de	vorm	van	open	gesprekken	gaan	zij	op	zoek	naar	wat	zij	belangrijk	
vinden	binnen	de	gemeente.	De	deelnemers	keizen	met	elkaar	de	onderwerpen,	
werken	deze	uit	en	maken	een	keuze	uit	de	voorgestelde	oplossingen.	Aan	het	
einde	van	de	dag	bepalen	de	deelnemers	wat	er	met	de	uitkomsten	gebeurt.	Er	
zijn	een	aantal	uitgangspunten	bij	de	G1000	(G1000,	2017):	

- Burgers	nemen	het	initiatief	voor	een	G1000;	
- Er	is	geen	vooraf	vastgestelde	agenda:	de	G1000	biedt	een	procedure	om	

over	nieuwe	voorstellen	te	praten;	
- Er	 is	 geen	 sprake	 van	 een	 discussie,	 maar	 van	 een	 dialoog.	 Er	 wordt	

gezocht	naar	wat	de	burgers	bindt;	
- Er	wordt	gewerkt	met	lotingen:	iedereen	heeft	evenveel	kans	om	mee	te	

doen;	
- Alle	partijen	(dus	overheid,	werkgevers,	werknemers,	vrije	denkers	en	de	

inwoners)	worden	uitgenodigd	om	mee	te	doen	aan	het	dialoog,	zodat	
iedereen	zich	verantwoordelijk	voelt	voor	het	resultaat;	

- De	deelnemers	zijn	gedurende	de	hele	dag	zelf	eigenaar	van	het	resultaat	
en	hoe	het	tot	stand	komt;	

- Er	is	elk	moment	ruimte	voor	een	open	dialoog	door	een	gekwalificeerde	
leiding	met	een	zorgvuldig	programma	en	spelregels	waar	iedereen	zich	
aan	houdt	.	

Burgerjury	
Rotterdam	

De	gemeente	Rotterdam	heeft	een	burgerjury	opgericht.	Deze	bestaat	uit	150	
Rotterdammers	 die	 het	 beleid	 van	 de	 gemeenten	 tegen	 het	 licht	 houden	 en	
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adviezen	geven.	De	groep	komt	twee	keer	per	jaar	bij	elkaar	en	buigt	zich	over	
onderwerpen	 als	 leefbaarheid	 en	 veiligheid.	 De	 jury	 kan	 het	 beleid	 niet	
veranderen,	maar	de	gemeente	heeft	wel	beloofd	om	naar	de	mening	van	de	jury	
te	luisteren	(Gemeente	Rotterdam,	2017).		

De	buurt	
bestuurt	
Rotterdam	

Bewoners	en	ondernemers	die	samen	iets	voor	de	eigen	buurt	willen	doen	zijn	
hierin	verenigd.	Bewoners	weten	het	best	wat	er	moet	gebeuren:	ze	weten	welke	
problemen	 er	 spelen	 en	 hebben	 vaak	 nuttige	 ideeën.	 Samen	 met	 politie,	
gemeente	en	Stadsbeheer	gaan	zij	aan	het	werk	(Gemeente	Rotterdam,	2017).		

Participedia	 Participedia	 is	 een	 verzamelplaats	 voor	 Utrechtse	 kennis	 en	 ervaringen	 met	
betrekking	tot	participatietrajecten.	Hier	is	alles	te	vinden	rondom	participatie:	
het	 betrekken	 van	 bewoners	 en	 andere	 belanghebbenden	 bij	 het	 maken	 en	
uitvoeren	van	plannen	voor	de	stad	en	wijken	(Gemeente	Utrecht,	2017).		

Burger	
interactie	-punt	

Op	acht	 locaties,	waaronder	winkelcentra	en	rondom	middelbare	scholen,	zijn	
een	maand	lang	zogenaamde	Burger	Interactiepunten	ingericht.	Daar	was	gratis	
WiFi	beschikbaar,	zodat	mensen	meteen	naar	de	site	konden	om	enquêtevragen	
in	te	vullen.	Ook	zijn	er	teams	met	tablets	naar	ouderen	gestuurd	om	de	enquêtes	
af	te	nemen	om	zo	de	interactie	te	versterken	(Hendrikson,	2017).	

Verbindings	-
officieren	Uden	

Uden	wil	de	communicatie	en	samenwerking	tussen	burger	en	de	gemeenteraad	
verbeteren	 door	 het	 inzetten	 van	 vrijwillige	 'verbindingsofficieren'.	 Deze	
verbindingsofficieren	moeten	burgers	meer	betrekken	bij	de	besluitvorming	 in	
het	 gemeentehuis	 en	 gaan	 deelname	 van	 inwoners	 aan	 burgerinitiatieven	
stimuleren	(Brabants	Dagblad,	2017).		

Right	To	
Challenge	
Rotterdam	

Wijken	 en	 buurten	 krijgen	 de	 kans	 om	 bestaande	 lokale	 voorzieningen	 of	
gemeentelijke	taken	over	te	nemen.	Right	to	Challenge	is	een	nieuwe	vorm	van	
zeggenschap.	 2015	 -	 2016	 wordt	 gebruikt	 als	 experimenteerfase.	 Right	 to	
Challenge	is	er	voor	Rotterdammers	die:		

- zien	dat	 in	de	eigen	buurt	of	wijk	een	voorziening	beter	en	efficiënter	
opgepakt	kan	worden	voor	hetzelfde	geld,		

- de	 eigen	 talenten	 willen	 inzetten	 voor	 het	 verbeteren	 van	 de	
leefbaarheid	in	de	eigen	wijk	of	buurt,		

- geloven	dat	het	samenbrengen	van	de	kennis	en	expertise	van	bewoners	
met	de	ervaring	en	kennis	van	de	gemeente	betere	resultaten	oplevert,		

- deel	willen	uitmaken	van	de	vernieuwing	en	het	spannend	vinden	om	te	
experimenteren.	
(User,	2017)	

Dorps	-
coöperatie	
Nieuw	
Dordrecht	

Bewoners	 uit	 Nieuw	 Dordrecht	 hebben	 samen	 met	 Emmen	 Revisited	 een	
dorpsprogramma	 gemaakt.	 Van	 daaruit	 is	 de	 gedachte	 ontstaan	 een	
‘dorpscoöperatie’	op	te	zetten.	Dit	is	een	bedrijf	dat	taken	en	budgetbeheer	van	
de	 gemeente,	 woningcorporatie,	 landschapsbeheer	 of	 welzijnsstichting	
overneemt	op	basis	van	zakelijke	afspraken.	Door	het	bij	elkaar	brengen	van	de	
diensten	 en	 geldstromen	 en	 bezien	wat	 de	 gemeenschap	 kan	 leren	willen	 de	
initiatiefnemers	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	 eigen	 sociale	 en	 fysieke	
omgeving	op	zich	nemen.	Daardoor	krijgt	het	dorp	meer	grip,	invloed	en	sturing.	
Samen	 met	 de	 lokale	 ondernemers	 en	 ondernemende	 maatschappelijke	
organisaties	leren	bewoners	hoe	ze	gezamenlijk	het	dorp	kunnen	managen.	De	
ambtelijke	organisatie	 van	de	gemeente	Emmen	ondersteunt	en	 faciliteert	de	
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bewoners	 bij	 de	 uitvoering	 van	 de	 werkzaamheden	 (Vereniging	 Nederlandse	
Gemeenten,	2017).		

De	GoudApot	 Stichting	GoudApot	ontvangt	subsidie	van	de	gemeente	Gouda	om	budget	 ter	
beschikking	te	kunnen	stellen	aan	de	stad	voor	bewonersinitiatieven.	De	stichting	
verantwoord	 haar	 uitgaven	 aan	 de	 gemeente	 en	 evalueert	 de	 resultaten	
tweemaal	per	jaar	met	de	gemeente.	De	stichting	publiceert	alle	aanvragen	op	
het	 moment	 van	 binnenkomst	 op	 de	 website,	 waar	 ook	 het	 verloop	 en	 de	
behandeling	zijn	te	volgen.	Hiermee	wil	de	stichting	transparantie	waarborgen	
bij	de	besteding	van	publiek	geld	(GoudApot,	2017).		

De	Burger-	
rekenkamer	 van	
Langedijk	

Sinds	2006	dient	elke	Nederlandse	gemeente	een	 rekenkamer	 te	hebben.	Die	
doet	onderzoek	naar	doelmatigheid,	doeltreffendheid	en	rechtmatigheid	van	het	
gemeentelijk	beleid.	Daarmee	is	de	rekenkamer	een	belangrijk	instrument	voor	
de	gemeenteraad,	die	de	beleidskaders	stelt	en	controleert.	Langedijk	heeft	geen	
rekenkamer	 of	 rekenkamerfunctie	 en	 voldoet	 dus	 niet	 aan	 de	 eisen.	 Daarom	
hebben	 een	 aantal	 betrokken	 en	 bezorgde	 burgers	 van	 Langedijk	 De	
Burgerrekenkamer	Langedijk	opgericht.	De	Burgerrekenkamer	kent	geen	formele	
juridische	structuur	maar	moet	gezien	worden	als	een	samenwerkingsverband	
tussen	 individuen.	 De	 Burgerrekenkamer	 heeft	 geen	 banden	 met	 specifieke	
politieke	partijen	(Muurling,	2017).		

	
De	betrokkenheid	van	de	burgers	beperkt	zich	dus	niet	alleen	tot	het	beïnvloeden	van	de	agenda	van	
de	gemeente,	maar	ook	tot	daadwerkelijke	uitvoering	en	financiële	invloed.	Ondanks	dit	grote	aantal	
initiatieven	 rond	 burgerparticipatie	 staat	 het	 proces	 nog	 op	 kindervoeten.	 Er	 wordt	 vooruitgang	
geboekt,	 maar	 deze	 beperkt	 zich	 merendeels	 tot	 een	 lokale	 invulling	 en	 uitwerking.	 Uniforme	
implementatie	 ontbreekt	 fragmentatie	 kenmerkt	 de	 huidige	 uitvoering.	 Succesvolle	 initiatieven	
verlangen	naar	overdraagbaarheid	voor	opschaling	naar	nationaal	niveau.	Dat	is	ook	het	uiteindelijke	
doel	van	de	experimenten	van	de	Democratic	Challenge.	
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3.2	Participatie	in	budgetmonitoring	en	burgerbegroting	
Dit	onderzoek	richt	zich	op	de	toepassing	van	budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting	zoals	dat	 is	
uitgevoerd	 in	 de	 zes	 Nederlandse	 pilotgemeenten.	 De	 ontwikkelingen	 in	 Brazilië	 krijgen	 een	
Nederlandse	invulling.	De	invulling	van	budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting	verschilt	wereldwijd.	
Met	een	oorsprong	 in	Brazilië	 is	het	nu	op	vele	plaatsen	 in	de	wereld	 terug	 te	 vinden.	 In	de	 tabel	
hieronder	zullen	een	aantal	vormen	van	de	burgerbegroting	worden	behandeld	hoewel	het	overzicht	
niet	alle	voorbeelden	van	budgetmonitoring	omvat.	

Internationale	trajecten	van	budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting	(‘participatory	budgetting’)	

Brazilië	 Brazilië	is	sinds	1989	actief	met	de	burgerbegroting.	De	eerste	stad	waar	burgers	de	
allocatiefunctie	van	het	budget	in	handen	namen,	was	in	Porto	Alegre,	een	van	de	
steden	 met	 de	 meeste	 inwoners.	 Een	 van	 de	 redenen	 voor	 de	 invoering	 van	
budgetmonitoring	was	de	grote	 inkomensongelijkheid	en	daarbij	 samenhangende	
armoede.	Inwoners	stellen	de	verdeling	van	het	budget	samen	dat	bestemd	is	voor	
publieke	bestedingen.		
Dit	heeft	geleid	tot	de	verbetering	van	de	voorzieningen	voor	de	mensen	van	Porto	
Alegre.	 Zo	 is	 bijvoorbeeld	 het	 aantal	 huishoudens	met	 riool-	 en	 waterverbinding	
toegenomen	van	75%	in	1988	naar	98%	in	1997,	is	het	aantal	inwoners	met	sociale	
huurwoningen	gestegen	van	1.700	naar	27.000,	is	het	aantal	scholen	verviervoudigd	
en	is	het	gezondheids/opleidingsbudget	gegroeid	van	13	naar	40%.		
De	 positieve	 uitwerking	 hiervan	 heeft	 andere	 	 gemeenten	 ertoe	 aangezet	 het	
voorbeeld	van	Porto	Alegre	over	te	nemen.	Van	alle	gemeenten	in	Brazilië	(5.571)	
past	2.5%	(140)	de	burgerbegroting	toe.	
De	 informatieontsluiting	 in	 de	 vorm	 van	 publieke	 bijeenkomsten	 heeft	 een	
leerproces	 op	 gang	 gezet	 die	 leidt	 naar	 een	 actievere	 burgerschap.	 Burgers	 zijn	
bewust	 van	 de	 nieuwe	mogelijkheden,	 wat	 hen	 heeft	 geholpen	 om	 besluiten	 te	
maken	over	burgerlijke	kwesties	die	dagelijks	spelen.		
Bij	de	participatie	wordt	rekening	gehouden	met	een	evenwichtige	representativiteit	
van	 alle	 wijken	 en	 wordt	 de	 invloed	 van	 invloedrijke	 mensen	 tegengegaan	 door	
lokale	communities.	
Transparantie	 is	 de	 kern	 van	 de	 burgerbegroting	 in	 iedere	 gemeente.	 Iedere	
gemeente	dient	hun	economische	en	financiële	positie	openbaar	te	maken	om	zo	de	
geldstromen	 en	 financiële	middelen	 te	 verantwoorden	 (Deepti,	 Rathore,	Moreno	
Torres,	&	Kanungo,	2017).		

België	 In	België	zijn	er	vier	gemeenten	die	werken	met	de	burgerbegroting.	Antwerpen	valt	
hierbij	het	meeste	op.	Onze	zuiderburen	passen	de	burgerbegroting	sinds	2014	toe	
in	de	stad	Antwerpen,	waar	inwoners	mogen	hier	beslissen	over	10%	van	de	totale	
begroting,	een	bedrag	van	1.1	miljoen.		
Dit	proces	verloopt	in	drie	fasen:		

1 In	de	eerste	fase,	ook	wel:	de	startmomenten,	stellen	de	deelnemers	vast	
welke	thema’s	zij	belangrijk	vinden	voor	het	district	(de	wijk).		

2 Daarna	 zal	 in	 de	 tweede	 fase,	 het	 districtsforum,	 de	 1.1	miljoen	worden	
verdeeld	over	de	meest	populaire	thema’s.		

3 In	de	laatste	fase		–	de	projectronde	–	kunnen	inwoners	projecten	indienen	
voor	de	concrete	besteding	van	dit	project	(District	Antwerpen,	2017).	

Duitsland	 Ook	onze	oosterburen	doen	aan	de	 ‘Bürgerhaushalt’.	De	burgerbegroting	heeft	 in	
Duitsland	een	gevestigd	en	divers	karakter	gekregen	waar	435	lokale	autoriteiten	bij	
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betrokken	 zijn,	 sinds	 zijn	 introductie	 in	 1998	 (Federal	 Ministry	 for	 Economic	
Cooperation	and	Development,	2015).		
Het	doel	van	de	introductie	van	de	burgerbegroting	in	Duitsland	ging	niet	primair	om	
rechtvaardige	verdeling	van	de	budgetten	of	de	bestrijding	van	corruptie,	maar	had	
twee	andere	doelen:	

1. Modernisering	 van	 de	 verzande	 lokale	 overheidsstructuren	 die	 door	 de	
participatie	van	de	burgers;	

2. Burgers	garanderen	van	meer	zeggenschap,	in	een	lijn	met	de	trend	naar	een	
meer	responsieve	lokale	overheid.	
	

Tussen	de	vele	vormen	van	de	burgerbegroting	is	een	overeenkomst	te	vinden:	het	
gaat	minder	om	investeren	en	meer	om	de	participerende	beoordeling	van	diensten	
en	de	economische	management	van	publieke	middelen.	
Het	proces	rond	de	burgerbegroting	verloopt	algemeen	in	drie	fasen:		

1. Informatie:	hier	worden	burgers	voorzien	van	 informatie	over	het	budget,	
de	 lokale	activiteitsgebieden	en	de	omvang	van	het	 inkomen	en	uitgaven.	
Aan	de	hand	hiervan	kunnen	de	burgers	hun	ideeën	indienen	en	bespreken.	
Daarnaast	 worden	 de	 burgers	 in	 deze	 fase	 geïnformeerd	 over	 de	
participatiemogelijkheden	en	aangemoedigd	betrokken	te	raken.	

2. Participatie	en	consultatie:	hier	dragen	burgers	hun	ideeën	voor,	maken	zij	
voorstellen	voor	de	planning	van	het	budget	en	voorzien	zij	de	bestaande	
voorstellen	 van	 feedback.	 Het	 resultaat	 is	 een	 geprioriteerde	 lijst	 met	
voorstellen	waar	de	raad	zich	vervolgens	over	buigt.	

3. Verantwoording:	 besluitmakers	 en	 administrateurs	 voorzien	 in	 informatie	
over	de	 resultaten	van	de	participatie	en	geven	verantwoording	en	uitleg	
over	hun	beslissingen	betreffende	het	wel	of	niet	implementeren	van	de	lijst	
met	voorstellen.	
(Ruesch	&	Wagner,	2013)	

Er	bestaat	bovendien	een	kaart	waarin	alle	burgerbegrotingstrajecten	te	zien	zijn.	
Naast	de	kaart,	is	het	ook	mogelijk	deze	informatie	weer	te	geven	in	een	tabel	waar	
de	subcategorieën	provincie,	plaats,	bevolking,	status	en	doorverwijzingen	vermeld	
staan.	 Daarnaast	 is	 er	 op	 diezelfde	 website	 is	 veel	 informatie	 te	 vinden	 over	 de	
burgerbegroting	in	Duitsland	(Bürgerhaushalt,	2017).			

Engeland	 Engeland	kent	 sinds	2006	de	burgerbegroting.	 In	 totaal	 lopen	er	34	burgerbegro-
tingstrajecten,	op	zowel	stedelijk-,	buurt-	en	wijkniveau,	met	uiteenlopende	doelx-
stellingen.	 Relatief	 gezien	 zijn	 de	 budgetten	 minder	 hoog:	 de	 bedragen	 variëren	
tussen	 1.500	 en	 109.500	 pond.	 De	 5	 meest	 genoemde	 doelstelling	 voor	 het	
toepassen	van	de	burgerbegroting	zijn:		

1. de	gemeenschap	intensiever	betrekken;	
2. de	inwoners	in	staat	stellen	om	vertrouwen	en	vaardigheden	op	te	doen	in	

het	besluitvormingsproces;	
3. de	cohesie	binnen	de	gemeenschap	vergroten;	
4. de	eigenaarschap	vergroten;		
5. de	kwaliteit	van	de	diensten	verbeteren.	

	
De	5	meest	genoemde	resultaten	zijn:	

1. toegenomen	 zelfvertrouwen	 en	 vertrouwen	 bij	 de	 burgers	 die	 hebben	
geparticipeerd;	

2. toegenomen	cohesie	binnen	de	gemeenschap;	
3. toegenomen	eigenaarschap;	
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4. toegenomen	bekwaamheid	in	het	gebied;	
5. toegenomen	betrokkenheid	van	de	moeilijk	bereikbare	groepen.	

	
De	vormgeving	van	het	traject	in	het	hele	land	kent	vele	verschillende	invullingen	die	
afhankelijk	zijn	van	de	lokale	omstandigheden:	

- De	meest	gebruikte	methoden	omvatten	folders,	nieuwsbrieven,	de	lokale	
media,	lokale	communities	en	directe	uitnodigingen	aan	burgers.		

- In	 het	 ene	 traject	 is	 er	 een	 proces	waarin	 kwesties	worden	 geprioriteerd	
voordat	projectaanvragen	kunnen	worden	 ingediend	 terwijl	 in	het	andere	
de	 hoeveelheid	 subsidie	 per	 thema	 was	 gebaseerd	 op	 de	 mate	 van	
voorkomendheid	van	bepaalde	problemen.		

- Vervolgens	 wordt	 een	 oproep	 tot	 projectaanvragen	 van	 inwoners	 en	
maatschappelijke	 groeperingen,	 gemeentelijke	 diensten	 en	 de	
vrijwilligerssector	gemaakt.	In	sommige	gevallen	volgt	de	oproep	een	vorm	
van	 screening	 of	 beoordelingsproces,	 die	 ervoor	 zorgt	 dat	 projectontwik-
kelaars	en	voorstellen	voldoen	aan	criteria.	

- Vervolgens	wordt	er	 een	bijeenkomst	 gehouden	waarin	projectaanvragen	
middels	stemmingen	kunnen	worden	aangenomen.	Sommige	regio’s	doen	
dit	 aan	 de	 hand	 van	 een	 bijeenkomst,	 terwijl	 anderen	 meerdere	
bijeenkomsten	 op	 verschillende	 plaatsen	 organiseren	 op	 verschillende	
momenten	 van	 de	 dag	 organiseren.	 De	 methode	 waarop	 welke	 project	
wordt	gecommuniceerd	aan	de	deelnemers	varieert:	sommigen	doen	dit	aan	
de	hand	van	presentaties,	sommigen	doen	dit	aan	de	hand	van	‘advertenties’	
op	 posters	 en	 sommigen	 aan	de	 hand	 van	DVD’s	met	 informatie	 over	 de	
voorgestelde	projecten.		

- Ook	 zijn	er	 verschillen	 in	de	mate	van	beraadslaging	en	discussie	over	de	
voorstellen.	Bij	het	overgrote	deel	worden	de	stemmen	voor	ieder	project	
ingedeeld	in	(enigszins	de	vorm	van)	een	schaal	van	1	(minst	populair)	tot	5	
(meest	populair).	De	grote	uitzondering	bij	het	keuzeproces	 is	het	gebruik	
van	voorkeursstemmen,	waarbij	stemmen	kunnen	worden	uitgebracht	voor	
de	meest	geprefereerde	projecten	binnen	een	bepaalde	categorie	
	(	SQW,	Cambridge	Economic	Associates,	Geoff	Fordham	Associates,	2011).	

Verenigde	
Staten	en	
Canada	

Canada	en	de	Verenigde	Staten	hebben	een	gezamenlijke	website	waar	informatie	
over	de	burgerbegroting	te	vinden	is.	Op	deze	website	is	de	volgende	informatie	te	
vinden:	

- Een	 geïntegreerde	 versie	 van	 Google	 Maps	 waarin	 de	 plaatsen	 staan	
aangegeven	die	experimenteren	met	de	burgerbegroting;	

- Practice	 tips,	adviezen	en	how-to’s	voor	de	 implementatie	en	het	werken	
met	de	burgerbegroting;	

- De	mogelijkheid	 contact	 op	 te	 nemen	 voor	 hulp	 en	 ondersteuning	 bij	 de	
implementatie	 en	 het	 werken	 met	 de	 burgerbegroting.	 (Participatory	
Budgeting	Project,	2017)	
	

Tussen	2014	en	2015	konden	meer	dan	70.000	inwoners	uit	meer	dan	240	buurten	
in	de	Verenigde	Staten	en	Canada	invloed	uitoefenen	over	de	manier	waarop	hun	
gemeente	 en	 gebied	 afgerond	 50	 miljoen	 besteedden.	 In	 zes	 jaar	 tijd	 is	
budgetmonitoring	 uitgegroeid	 naar	 46	 communities	 in	 de	 Verenigde	 Staten	 en	
Canada.	 Per	 traject	 wordt	 er	 ongeveer	 1	 miljoen	 dollar	 verdeeld	 middels	 de	
burgerbegroting	 en	 in	 totaal	 hebben	 360	 projecten	 geldmiddelen	 gekregen.	 De	
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minimumleeftijd	om	mee	te	doen	in	de	stemmingen	is	over	het	algemeen	tussen	de	
14	en	16	jaar	oud.		
De	uitvoering	kent	4	stappen:	

1. Ideeën	verzamelen:	 inwoners	dienen	 ideeën	voor	projecten	 in	tijdens	een	
reeks	van	publieke	en	online	ontmoetingen;	

2. Budgetverdeling:	inwoners	werken	in	groepen	om	ideeën	in	daadwerkelijke	
projectvoorstellen	om	te	vormen;	

3. Stemmingen:	 over	 de	 volledig	 uitgewerkte	 projectvoorstellen	 wordt	
gestemd.	Ook	de	jeugd	en	minderjarigen	stemmen	mee.	

4. Implementatie:	de	projecten	met	de	meeste	stemmen	die	bovendien	vallen	
binnen	de	toegewezen	geldmiddelen	winnen	(Public	Agenda,	2016).	

	
Amerika	

1. Amerika	 kent	een	Niet-Gouvernementele	Organisatie	die	 zich	middels	 top-down	processen	
bezighoudt	 met	 budgetmonitoring.	 De	 lokale	 overheid	 is	 al	 geïnteresseerd	 in	
budgetmonitoring	en	helpt	de	burgers	met	de	uitvoering	hiervan.		

2. Als	 eerste	 doen	 burgergroepen	 een	 brainstorm	 met	 de	 vraag	 welke	 projecten	 zij	 graag	
gerealiseerd	 zouden	 zien	 worden	 in	 hun	 gemeenschap.	 Deze	 bijeenkomsten	 zijn	 open	 en	
toegankelijk	 voor	 iedereen	 uit	 de	 buurt.	 Met	 behulp	 van	 de	 NGO	 worden	 voorstellen	
ontwikkeld;	

3. Vervolgens	 kan	 de	 hele	 gemeenschap	 stemmen	 voor	 de	 projecten.	 De	 projecten	 met	 de	
meeste	stemmen	krijgen	subsidiëring.		

4. Dit	proces	herhaald	zich	ieder	jaar.		
	
Bovendien	zijn	er	nog	veel	verschillen	te	herkennen	tussen	al	deze	projecten	wereldwijd.	Heel	veel	
landen	experimenteren	met	deze	vorm	van	burgerparticipatie	en	de	methodieken	zijn	nog	volop	 in	
ontwikkeling.	Er	zijn	veel	verschillende	factoren	die	invloed	hebben	op	deze	verschillen.	Politieke	en	
sociale	structuren,	de	administratieve	structuren	en	de	decentralisatie	van	staten	hebben	een	grote	
invloed	op	de	methodiek	en	de	resultaten	die	per	traject	worden	bereikt	(Hope	for	democracy	-	25	
years	of	participatory	budgeting	worldwide,	2014).		
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4. Budgetmonitoring	en	burgerbegroting	in	Nederland	
	
Bij	de	burgerbegroting	beslissen	burgers	over	een	vastgesteld	bedrag.	Middels	een	proces	verdelen	ze	
dit	bedrag	over	bepaalde	thema’s.	Er	zijn	verschillende	manieren	hoe	gemeenten	hun	geld	vrijmaken	
voor	 dit	 proces.	 Hieronder	 het	 voorbeeld	 van	 twee	 gemeenten.	 Er	 bestaan	 ongetwijfeld	 meer	
manieren,	maar	weinig	gemeenten	lichten	in	hun	stukken	toe	hoe	ze	aan	het	bedrag	zijn	gekomen	dat	
is	gereserveerd	voor	de	burgerbegroting.	De	gemeentes	Hoogeveen,	Emmen	en	Oldebroek	deden	dat	
wel:		
	
Partijen	met	eigen	geldbronnen	(woningcorporaties,	zorginstellingen)	kunnen	delen	van	hun	budget	
ook	inbrengen	als	onderdeel	van	de	burgerbegroting.	Eventueel	geoormerkt,	bijv.	alleen	bedoeld	voor	
woondiensten	of	alleen	voor	zorgdiensten.	Denkend	vanuit	de	burger,	 is	 leefkwaliteit	een	optelsom	
van	elkaar	versterkende	kwaliteiten	rond	wonen,	zorgen,	werken,	spelen,	enz.	Daarom	moeten	ook	al	
deze	 partijen	 meedoen	 in	 het	 proces.	 Een	 gemeente	 kan	 kiezen	 om	 te	 beperken	 en	 bepaalde	
beleidsdomeinen	 beschikbaar	 te	 stellen	 voor	 de	 burgerbegroting,	 hoewel	 succesvolle	 methoden	
vooral	succesvol	zijn	omdat	ze	de	begroting	mede	indelen.	Hierbij	is	wel	belangrijk	om	te	weten	dat	
80%	van	de	gemeentelijke	begroting	dicht	 zit	met	harde	afspraken.	 (Hofman,	Routekaart	naar	een	
burgerbegroting,	2012)	
	
Inzicht	geven	in	de	opbouw	van	een	begroting	is	een	taai	proces.	Het	is	nodig	en	lukt	mondjesmaat.	
Met	uitzondering	van	kleine	gebiedjes	en	beperkte	begroting.	Maar	dit	is	wel	de	start:	in	stukjes	de	
begroting	ontleden.	In	Emmen	is	dat	min	of	meer	gelukt.	De	gemeentelijke	begrotingssystematiek	gaat	
in	de	regel	uit	van	stedelijke	programma’s.	In	de	begroting	is	geen	sprake	een	gebiedsgerichte	indeling.	
De	verkenning	voor	een	burgerbegroting	in	Den	Haag	spreekt	over:	‘De	huidige	financiële	administratie	
is	 niet	 ingericht	 om	 op	 wijkniveau	 gedetailleerd	 financieel	 inzicht	 te	 verschaffen.	 Jarenlang	
experimenteren	in	Amsterdam	leert	dat	het	mogelijk	is	om	budgetten	inzichtelijk	te	maken.	Met	als	
voorbeeld	de	buurtbegroting	Amsterdam	Oost’	(Hofman,	2017).	
	
4.1	Emmen	
In	Emmen	kwam	de	volgende	vraag	naar	boven:	‘‘waar	komt	het	verschil	tussen	het	gezichtspunt	van	
de	 gemeente	 en	 de	 bewoners	 vandaan?‘	 Tussen	 Nieuw-Dordrecht	 en	 EmmerHout	 hadden	 de	
bewonersgroepen	totaal	verschillende	interesses:	de	een	was	veel	meer	gericht	op	groen	en	openbare	
ruimte	en	de	ander	was	veel	meer	gericht	op	zorg.	Vanuit	deze	twee	onderwerpen	is	gekeken	hoe	de	
gemeentebegroting	in	elkaar	zat.	Daaruit	bleek	dat	‘groen’	in	de	begroting	best	ingewikkeld	ligt,	omdat	
groen	vanuit	de	gemeente	openbaar	groen	betekende,	maar	vanuit	de	bewoners	ook	het	sportveld,	
de	begraafplaats	en	het	bos	betekende	en	weer	in	een	andere	begroting	was	gestopt.		
	
Budgetmonitoring	doet	de	raad,	maar	wat	Emmen	propageren	is	dat	beleid	niet	iets	statisch	is.	Het	
overheidswezen	 is	 ook	 niet	 iets	 statisch:	 het	 zijn	 dynamische	 processen.	 Het	 gaat	 erom	 dat	 de	
doelstellingen	worden	bereikt.	De	gemeente	merkt	dat	de	bevolking	andere	behoeften	heeft	dan	dat	
ze	hadden	gedacht.	Het	is	dus	belangrijk	voortdurend	in	dialoog	blijven	met	de	eigen	bevolking	om	te	
kijken	of	de	gemeente	op	de	goede	koers	zit	en	of	niet	gaandeweg	naar	een	aantal	innoverende	en	
effectieve	 instrumenten	 gaat	 zoeken.	 Het	 is	 een	 gezamenlijke	 zoektocht.	 Hiervoor	 heb	 is	 een	
volwassen	community	nodig	van	bewoners	die	samen	met	zijn	eigen	vertegenwoordigers	–	de	raad	en	
hun	eigen	apparaat:	de	gemeente	–	voortdurend	discussie	met	elkaar	gaan	voeren.		
	
In	Emmen	is	er	aan	een	vorm	van	de	burgerbegroting	gewerkt.	Samen	met	inwoners	is	hier	in	beeld	
gebracht	 wat	 de	 budgetten	 op	 diverse	 beleidsterreinen	 binnen	 de	 begroting	 zijn	 voor	 de	 wijk	
Emmerhout	en	het	dorp	Nieuw-Dordrecht.	Het	einddoel	van	dit	traject	is	om	de	wijk	en	het	dorp	meer	
zeggenschap	 te	 geven	 over	 de	 besteding	 van	 budgetten.	 Het	 doel	 voor	 2017/2018	 is	 het	 verder	
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uitwerken	van	aspecten	als	verantwoordelijkheden,	aansprakelijkheid,	continuïteit	en	betrokkenheid	
van	de	buurt	en	het	dorp.	Het	is	in	Emmen	min	of	meer	gelukt	inzicht	in	de	begroting	te	verschaffen	
(Hofman	2017).	Medio	2018	komt	de	gemeente	met	een	evaluatie	van	dit	experiment	(Emmen,	2016).		
	
4.2	Den	Haag	
In	Den	Haag	had	de	gemeenteraad	geroepen	had	dat	zij	de	gemeentebegroting	transparanter	willen	
maken.	Zij	zijn	met	bewoners	op	zoek	gegaan	naar	hoe	die	buurtbegroting	er	bij	hen	uitziet.	Hierop	
hebben	de	bewoners	de	vragen	gesteld	als	 ‘wat	hebben	wij	aan	een	 inzicht	waar	het	geld	naartoe	
gaat?’,	‘Wat	kunnen	wij	daarmee?’	en	‘Is	het	zinvol	voor	ons?’	Oftewel:	is	dat	wat	de	gemeenteraad	
wil	–	een	transparante	gemeentebegroting–	levert	dat	voor	de	bewoners	iets	op?	
	
4.3	Hoogeveen	
In	 Hoogeveen	 is	 het	 budget	 vrijgemaakt	 door	 een	 ‘herallocatie’	 van	 bestaande	 middelen.	 Alle	
begrotingsposten	 van	 de	 gemeente	 zijn	 opgelijst	 en	 tegen	 het	 licht	 gehouden	 op	 het	 vlak	 van	
bewonersbudgetrecht,	 bewonersadvies	 en	 gemeenteverantwoordelijkheid.	 Een	 werkgroep	 is	 hier	
ruim	een	half	jaar	mee	bezig	geweest.	Alle	A-posten	kunnen	naar	de	burgerbegroting	en	de	B-posten	
krijgen	 op	 termijn	 een	 plek	 of	 deels	 een	 plek	 in	 de	 burgerbegroting.	 Het	 financiële	 deel	 van	 de	
burgerbegroting	is	zo	in	een	aantal	jaren	opgebouwd	omdat	de	gemeente	soms	nog	A-posten	had	waar	
ze	 meerjarige	 verplichtingen	 voor	 was	 aangegaan	 of	 die	 ondergebracht	 waren	 bij	 externe	
onderaannemers.	 Naast	 de	 gemeentelijke	 budgetten	 hebben	 ook	 de	 drie	 woningcorporaties	 geld	
ingebracht.	 De	 corporaties	 financieren	 30%	 van	 het	 hele	 proces,	 de	 gemeente	 70%.	 Zo	 is	 de	
burgerbegroting	niet	tot	stand	gekomen	met	‘extra’	geld,	maar	was	het	in	de	eerste	plaats	een	interne,	
ambtelijke	verschuivingsoperatie	om	te	komen	tot	één	algemene	pot	voor	buurten	en	dorpen.		
	
4.4	Oldebroek	
Ook	 in	Oldebroek	 gaat	 het	 niet	 om	extra	 geld,	maar	 om	het	 slimmer	benutten	 van	het	 bestaande	
budget	per	dorp	is	een	deel	van	de	inzet	van	de	gemeente.	Omdat	de	gemeente	van	mening	is	dat	
meer	 eigen	 inzet	 en	 verantwoordelijkheid	 bij	 burgers	 ook	 betekent	 dat	 er	 meer	 zeggenschap	 en	
invloed	 (dus	 geld)	 bij	 burgers	 moet	 komen	 te	 liggen.	 De	 bestaande	 budgetten	 op	 fysiek	 terrein	
(reiniging	 wegen,	 riolering,	 groen	 en	 gemeentelijke	 gebouwen)	 zijn	 per	 dorp	 bekend	 in	 de	
beheersystemen.	Alle	werkzaamheden	tot	en	met	de	kleinste	bloemperkjes	en	extra	vuurwerkafval	
acties	zijn	financieel	in	beeld.	De	gemeente	heeft	aangegeven	waar	zij	veel	mogelijkheden	ziet	voor	de	
dorpen.	De	dorpen	hebben	dat	los	van	de	gemeente	ook	aangegeven.	Blijkt	dat	beide	bijna	hetzelfde	
hebben	aangekruist.	De	bedoeling	is	dat	de	komende	jaren	ook	de	sociale	budgetten	worden	ingepast	
in	de	burgerbegroting.	Door	op	deze	manier	het	geld	te	organiseren,	is	het	financieel	uitvoeren	van	de	
burgerbegroting	in	Hoogeveen	en	Oldebroek	nooit	duurder	dan	de	bestaande	aanpak	(Digitale	Steden	
Agenda,	2014).	
	
4.5	Amsterdam	Oost	
In	het	gebied	Amsterdam	Oost	in	de	Indische	buurt	is	men	sinds	2012	bezig	met	experimenten	met	
betrekking	tot	budgetmonitoring.	Het	doel	van	budgetmonitoring	is	burgers	de	mogelijkheid	te	bieden	
om	de	lokale	overheid	te	controleren.	Budgetmonitoring	werkt	hier	als	middel	om	het	dialoog	tussen	
burgers	en	de	overheid	 te	stimuleren	over	prioriteiten,	behoeften	en	oplossingen	voor	problemen.	
Buurtbewoners	waren	 in	staan	om	eigen	vraagstukken	en	prioriteiten	vast	 te	stellen,	het	relevante	
budget	te	analyseren	en	alternatieve	budgetvoorstellen	te	doen.		

1. Amsterdam	Oost:	
1. Burgers	verzamelen	informatie	over	het	budget	en	maken	een	database;	
2. Daarna	analyseren	zij	het	budget	en	stellen	zij	de	budgetten	vast;	
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3. Vervolgens	worden	de	uitgaven	geanalyseerd	en	krijgen	de	burgers	een	training	hoe	
dit	werkt	en	een	grondige	analyse;	

4. Als	 vierde	 komt	 de	 implementatie.	 Hierbij	 horen	 vragenlijsten,	 onderzoek	 en	 het	
opstellen	van	een	agenda	voor	de	wijk;	

5. Ten	slotte	volgt	er	dialoog,	politiek	debat	en	invloed	uitoefenen	op	het	budget.		
	
Het	 begon	met	 het	 opstellen	 van	 een	 stappenplan	 voor	 budgetmonitoring.	 Hiervoor	 heeft	men	 in	
Amsterdam	Oost	een	stappenplan	gemaakt.	Deze	bestaat	uit	6	stappen	en	ziet	er	als	volgt	uit:		

1. Burgerperspectievennota	
Aangeven	welke	 thema’s	 belangrijk	 zijn	 voor	 de	 buurt.	 Burgers	 kiezen	 de	 sociale	 domeinen,	 zoals	
'armoede'.	Burgerparticipatie	is	belangrijk	in	deze	stap;	wat	speelt	er	op	dat	moment	in	de	buurt?	20	
lokale	deelnemers	dragen	hier	direct	 aan	bij,	 circa	150	 in	 totaal.	De	 lijst	 van	bijdragers	bestaat	uit	
buurtbewoners,	sociale	professionals,	ambtenaren	en	politici.	In	de	bewonersperspectievennota	staan	
lokale	beleidsvraagstukken	geformuleerd.		
2. Thema’s	en	activiteiten	
Burgers	kiezen	relevante	beleidsprogramma	binnen	de	sociale	domeinen	die	 in	stap	1	gekozen	zijn.	
Thema’s	 worden	 uitgezet	 naar	 concrete	 doelen	 en	 activiteiten	 inclusief	 toelichting,	 bespreken	 en,	
indien	nodig,	aanpassing.	
3. Zoeken	in	begroting	
Budgetten	 worden	 gemonitord:	 aan	 de	 hand	 van	 de	 activiteitenlijst	 kan	 in	 de	 begroting	 worden	
opgezocht	 welke	 bedragen	 er	 per	 activiteit	 omgaan.	 Deze	 informatie	 wordt	 door	 ambtenaren	
uitgezocht.	 Een	 groot	 deel	 van	 de	 bedragen	 is	 echter	moeilijk	 te	 vinden	 vanwege	 de	 programma-
indeling:	een	thema	van	de	buurt	kan	in	meerdere	programma’s	van	de	gemeente	zijn	verwerkt.	Deze	
beleidsdomeinen	worden	op	inhoud	en	proces	geanalyseerd	en	naar	specifieke	gebieden	of	buurten	
vertaald.	
4. Inzet	bestuderen	
Alle	 middelen	 die	 beschikbaar	 zijn	 voor	 de	 uitvoering	 van	 de	 activiteiten	 worden	 geordend	
weergegeven.	Deze	middelen	zijn	panden,	gronden,	accommodaties,	auto’s	en	geld.	Burgers	stellen	
een	 alternatief	 budget	 op.	 Dit	 gebeurt	 aan	 de	 hand	 van	 verschillen	 in	 	 beleidsprioriteiten	 tussen	
burgers	en	het	overheidsbudget	zoals	de	gemeente	het	heeft	opgesteld.		
5. Subsidies	bestuderen	
Subsidies	 die	 aan	 het	 stadsdeel	 geboeid	 zijn	 worden	 inzichtelijk	 gemaakt.	 Burgers	 stellen	 een	
alternatief	budget	voor	aan	de	raad	en	die	stelt	het	alternatief	budget	vast,	of	delen	daarvan.	Aan	de	
hand	van	de	subsidiebeschikkingen	en	afsprakenlijsten	is	nagegaan	welke	afspraken	gemaakt	zijn.		
6. Begroting	maken	
Door	de	combinatie	van	de	buurtbegroting,	inzetrapportage,	subsidiebeschikkingen	en	de	informatie	
van	de	ambtenaren	wordt	een	begroting	gemaakt.	Dit	overzicht	wordt	opgenomen	in	een	technische	
begroting	met	een	opsomming	van	uitgaven	ten	behoeve	van	de	activiteiten	van	de	bovengenoemde	
thema’s.	 Burgers	 monitoren	 de	 uitvoering	 van	 het	 (alternatief)	 budget.	 (Centrum	 voor	
Budgetmonitoring	en	Burgerparticipatie,	2014)	
	
4.6	Follow	the	Money	
Uit	 de	 brochure	 Follow	 the	 Money	 die	 geschreven	 is	 aan	 de	 hand	 van	 de	 trajecten	 rond	
budgetmonitoring	 en	 de	 burgerbegroting	 in	 de	 pilotgemeenten	 blijken	 (kort	 gezegd)	 de	 volgende	
punten:	

- De	 waarde	 van	 budgetmonitoring	 voor	 Nederland:	 de	 opbrengsten	 zitten	 hem	 voor	 de	
overheid	 niet	 in	 de	 besparing,	maar	 in	 het	 gegeven	 dat	 de	 uitvoering	 anders	 kan	worden	
georganiseerd	waardoor	er	tegen	dezelfde	kosten	een	gevarieerder	product	wordt	geleverd	
dat	ook	wordt	gedragen	door	de	bewoners;	

- De	motieven	voor	de	toepassing	van	budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting	in	Nederland	
zijn	anders,	het	gaat	niet	om	corruptie	bestrijden,	maar	om	het	vergroten	van	het	draagvlak.	



	 25	

Mensen	voelen	zich	niet	meer	goed	vertegenwoordigd	en	tonen	weinig	begrip	voor	de	keuzes	
die	door	politici	worden	gemaakt.	Hiernaast	kan	de	groei	van	gemeenten,	waardoor	de	afstand	
tussen	wijken	en	buurten	toeneemt,	een	mogelijke	reden	zijn.	De	lokale	democratie	heeft	dus	
behoefte	aan	versterking.		

- De	vertaling	van	de	Braziliaanse	context	naar	de	Nederlandse	context,	waarbij	het	in	Brazilië	
ging	het	om	de	strijd	tegen	corruptie,	terwijl	in	Nederland	transparantie	centraal	staat,	roept	
in	Nederland	de	volgende	vragen:	

o Kunnen	we	het	geld	efficiënter	besteden?	
o Kunnen	we	hetzelfde	doel	niet	op	een	andere	manier	realiseren?	
o Wat	kan	de	rol	van	de	buurtbewoners	zijn	in	de	realisatie	van	het	‘product’?	

	
- De	(mogelijke)	toepassingen	van	budgetmonitoring	in	Nederland	zijn	inzicht	en	controle	op	de	

manier	 waarop	 de	 lokale	 overheid	met	 het	 geld	 omgaat,	 het	 in	 eigen	 beheer	 nemen	 van	
voorzieningen	en	meer	zeggenschap	over	de	besteding	van	buurtgelden;	

- Noodzakelijke	 voorwaarden	 (de	 ingrediënten)	 voor	 budgetmonitoring	 in	 Nederland	 zijn	
actieve	burgerparticipatie	en	een	meewerkende	gemeente;	

- Randvoorwaarden	voor	een	goede	uitvoering	van	budgetmonitoring	zijn	een	open	gemeente	
die	vanaf	de	start	open	en	helder	zijn	over	hun	ambities,	het	meer	willen	bereiken	dan	alleen	
transparantie,	een	buurt	die	een	aantal	taken	die	nu	bij	de	overheid	liggen	op	zich	neemt	en	
zal	 de	 verbintenis	 van	 participatie	 en	 de	 buurtbegroting	 zorgen	 voor	meer	 diepgang	 in	 de	
participatie	en	meer	bewoners	aanspreken.	

	
4.7	Open	over	geld	
In	 de	maand	oktober	 van	2016	publiceerde	de	deelnemers	 van	de	Bootcamp	Open	Over	Geld	het	
boekje	‘Boekje	Open	Over	Geld’	(Expertisepunt	Open	Overheid,	2016).	Dit	boekje	noemt	tien	tools	en	
initiatieven	die	overheden	en	samenleving	helpen	om	meer	open	over	geld	te	worden.	De	voorbeelden	
in	dit	boekje	zijn	initiatief	en	worden	(op	het	moment	dat	dit	boekje	is	geschreven)	in	de	praktijk	getest.	
Deze	initiatieven	dienen	ter	inspiratie	en	als	standpunt	voor	discussie.	Daarnaast	bieden	ze	houvast	
om	 aan	 de	 slag	 te	 gaan.	 Per	 instrument	 worden	 beschrijvingen	 gegeven	 en	 een	 indeling	 van	 de	
voorbeelden	 in	 drie	 categorieën:	 top-down,	 interactieve	 co-creatie	 en	 zelf	 aan	 de	 slag	 in	
netwerkverband.	 Bovendien	 biedt	 het	 boekje	 een	 vragenlijst	 die	 hulp	 biedt	 bij	 de	 keuze	 voor	 een	
instrument.	Tevens	staan	er	in	het	boekje	verwijzingen	naar	relevante	contactgegevens,	verwijzingen	
naar	websites,	een	blog	over	de	 leefwereld	en	systeemwereld	perspectieven,	een	uitnodiging	voor	
workshops	en	nog	veel	meer	om	gemeenten,	 inwoners,	ondernemers	en	andere	partijen	verder	 te	
brengen	als	het	om	publiek	en	maatschappelijk	geld	gaat.		
	
Kenmerken	die	het	boekje	noemt	over	Open	Over	Geld:	
Transparantie,	 communicatie,	 verantwoording,	 bottom-up	 aanpak,	 top-down	 aanpak,	
beleidsparticipatie,	e-government	tools,	dienstverlening,	gebruikersparticipatie,	publieke	consultatie,	
governance,	 samenwerken,	 co-creatie,	 coproductie,	 participatieve	 methodieken,	 sociale	 innovatie,	
netwerksamenleving,	DIY’s,	participatieve	democratie,	maatschappelijke	initiatieven.	
Van	het	Boekje	Open	Over	Geld	zullen	hieronder	een	aantal	relevante	zaken	worden	uitgewerkt,	die	
zullen	bijdragen	aan	de	ontwikkelingen	in	het	kader	van	doe-democratie.		
	
‘Inwoners	willen	weten	wat	er	met	hun	belastinggeld	gebeurt.	Of	ze	dat	nu	aan	de	gemeente	of	aan	de	
Belastingdienst	betalen.	Als	overheidsorganisaties	hun	inkomsten	en	uitgaven	actief	openbaar	maken,	
kunnen	burgers	zien	waar	hun	geld	aan	wordt	besteed.	Zo	kan	iedereen	de	overheid	controleren,	maar	
bijvoorbeeld	 ook	 met	 nieuwe	 ideeën	 komen	 of	 fouten	 ontdekken.	 Publieke	 verontwaardiging	 over	
bestedingen	kan	op	die	manier	bijdragen	aan	een	effectievere	uitgave	van	belastinggeld.	Als	inwoners	
weten	 waar	 het	 geld	 heen	 gaat,	 is	 de	 verwachting	 dat	 ze	 steeds	 meer	 willen	 meebeslissen	 en	
meedenken	over	het	beleid.	(...)’.	(Expertisepunt	Open	Overheid,	2016,	pp.	5).	
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4.8	Buurtbesteden		
Gemeente	stelt	programma’s	op	om	de	stad	draaiende	te	houden	in	de	gemeentebegroting.	Hierin	
worden	 de	 geldstromen	 naar	 de	 verschillende	 thema’s	 vastgelegd.	 De	 programma’s	 in	 de	
gemeentebegroting	worden	 verder	 uitgewerkt	 en	 verfijnd	 en	 de	 uitgaven	 gespecificeerd.	 Hiermee	
kunnen	de	ambtenaren	aan	de	slag.	Dit	document,	waar	de	ambtenaren	mee	kunnen	werken,	is	een	
groot	en	ingewikkeld	document	dat	niet	inzichtelijk	is	voor	de	‘gewone’	buurtbewoner.		
	
De	overheid	werkt	gebiedsgericht:	ieder	gebied	heeft	eigen	behoeften,	problemen	en	ambities.	Om	de	
geldstromen	te	sturen,	zijn	er	bestuurscommissies	opgericht.	De	Indische	buurt	(in	Amsterdam)	is	een	
voorbeeld	van	zo	een	gebied	in	stadsdeel	Oost:	een	buurt	met	veel	actieve	en	betrokken	bewoners	en	
communities	 die	 graag	 dingen	 zelf	 organiseren	 en	 uitvoeren.	 Zij	 geven,	 in	 samenwerking	met	 het	
stadsdeel,	hun	eigen	agenda	en	prioriteiten	aan.	Zo	ontstaat	een	nieuwe	werkwijze.	
	
Dit	stelt	de	gemeente	tevreden:	dit	 is	een	vorm	van	participatiesamenleving	met	meer	ruimte	voor	
initiatieven.	Het	lijkt	ideaal,	maar	blijkt	niet	simpel:	hiervoor	is	veel	inspanning,	investering,	creativiteit	
en	verandering	nodig.	Overheid	en	buurtbewoners	leven	en	denken	in	andere	werelden:	de	overheid	
heeft	 een	 abstracte	 wereld	 van	 regels,	 kaders,	 programma’s,	 geoormerkte	 budgetten	 en	
risicomanagement.	 Buurtbewoners	 denken	 in	 ambities	 en	 kansen,	 maatwerk	 voor	 mensen	 en	 de	
buurt,	integrale	oplossingen,	flexibele	budgetten	en	sociaal	kapitaal	en	moed	om	te	experimenteren.	
Hierdoor	ontstaat	er	een	kloof	tussen	de	overheid	en	de	buurtbewoners.		
	
De	Indische	buurt	heeft	een	oplossing	voor	deze	kloof:	continue	dialoog	in	het	gebiedsplatform	over	
de	 prioriteiten	 van	 de	 buurt	 met	 als	 resultaat	 een	 gebiedsagenda.	 Daarnaast	 heeft	 de	 buurt	 een	
instrument	ontdekt	om	programma’s	inzichtelijk	te	maken	op	onderdelen	en	op	buurtspecifiek	niveau:	
budgetmonitoring.	 Hierbij	 brengt	 het	 stadsdeel	 samen	 met	 de	 buurtbewoners	 budgetten	 en	
bestedingen	 in	 kaart.	 Elk	 agendapunt	 kent	 een	 budget	 en	 het	 resultaat	 is	 het	 gebiedsplan.	 Het	
stadsdeel	 en	 buurtbewoners	 gaan	 na	 of	 voorzieningen	 en	 uitgaven	 voldoen	 aan	 de	 gezamenlijke	
wensen,	 zo	 er	 ontstaat	 een	 gezamenlijke	 definitie	 van	 kwaliteit.	 Het	 huidige	 voorzieningenpakket	
wordt	vergeleken	met	de	beoogde	kwaliteit,	daarbij	worden	de	volgende	vragen	gesteld:	wat	gaat	
goed?	wat	moet	beter?	wat	moet	anders?	
	
Budgetmonitoring	kent	drie	fasen:		

1. transparant	inzicht	in	budgetten	en	bestedingen;	
2. een	gezamenlijk	gebiedsplan;	
3. gezamenlijke	indicatoren	voor	kwaliteit.	

	
Aan	de	hand	hiervan	kan	er	een	verdeling	gemaakt	worden	tussen	de	taken	die	door	de	gemeenten	
dienen	te	worden	uitgevoerd	en	de	taken	die	de	buurt	zelf	wil	uitvoeren.	Of	de	buurt	de	taken	kan	
oppakken,	is	afhankelijk	van	het	aanwezige	sociale	kapitaal.	Het	stadsdeel	draagt	de	taken	die	bij	de	
buurt	horen	niet	over	via	aanbesteding,	maar	via	buurtbesteden.	Het	verschil	tussen	aanbesteden	en	
buurtbesteden	is	zichtbaar	in	de	tabel	hieronder.	
	

Aanbesteden	vs	buurtbesteden	

Aanbesteden	
- meerdere	partijen	
- bestek	
- beoordeling	en	selectie		
- controle	en	afrekening	

Buurtbesteden	
- een	partij			
- een	afspraak		
- een	gezamenlijk	proces		
- een	permanente	dialoog			
- het	stadsdeel	en	de	buurt	zijn	mede-producent		
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Bij	 maatschappelijk	 aanbesteden	 is	 er	 sprake	 van	 meerdere	 partijen,	 een	 bestek,	 beoordeling	 en	
selectie	en	controle	en	afrekening.	Hier	wordt,	naast	de	geëigende	wegen	en	geëigende	partijen,	het	
bestek	opengesteld	voor	iedereen	die	het	wilt,	ook	mensen	uit	de	buurt.	Het	gevolg	hierbij	is	dat	de	
gemeente	gigantisch	veel	aanvragen	van	maatschappelijk	aanbesteden	krijgt	die	beoordeeld	dienen	
te	worden,	wat	leidt	tot	een	verzwaring	van	de	taak	van	de	beoordelaar.	Bovendien	dient	er	te	worden	
gekozen,	dus	zullen	er	altijd	verliezers	zijn,	wat	weer	leidt	tot	het	vergroten	van	het	wantrouwen	en/of	
het	verliezen	van	vertrouwen.	Als	ze	overheid	moet	kiezen,	komen	zij	bijna	altijd	 in	een	benauwde	
situatie.	
	
Bij	buurtbesteden	is	dit	niet	zo.	Hier	wordt	samen	met	de	buurt	gekeken	naar	wat	er	aanbesteed	dient	
te	worden,	hoeveel,	welke	partijen	willen	meedoen	en	hoe	die	partijen	met	elkaar	willen	samenwerken	
en	dan	wordt	breed	begonnen.	Er	wordt	aan	de	slag	gegaan	met	actoren	die	al	met	het	onderwerp	
bezig	zijn,	dus	niet	willekeurige	bewoners.	Er	wordt	dus	samengewerkt	met	vrijwillig	georganiseerde	
instituties.	Deze	actoren	stellen	een	ideaal	beeld	op	en	stellen	vast	wat	bereikt	dient	te	worden	en	
vanuit	 hier	 ontstaat	 een	 inhoudelijke	 discussie	 over	 de	 contouren	 van	 het	 jongerenwerk.	
Kwaliteitskaders	worden	vastgesteld	en	indicatoren	die	samenhangen	met	de	beleidskaders	worden	
bepaald.	Zo	wordt	bepaald	wanneer	de	partijen	tevreden	zijn	en	waaraan	het	plan	moet	voldoen.	Er	
worden	 kwaliteitskaders	 gesteld	 en	 het	 proces	 en	 resultaat	 worden	 beoordeeld	 op	 de	 criteria	
goed/beter/anders.	Vervolgens	wordt	besproken	welke	rol	de	verschillende	partijen	willen	innemen,	
zoals	 uitvoering,	monitoring	 geïnformeerd	worden	waarna	 de	 partijen	worden	 gecategoriseerd	 en	
gezamenlijk	tot	een	plan	dienen	te	komen.	Hierbij	zitten	ook	ambtenaren	en	politici	aan	tafel.	Er	wordt	
niet	overgestapt	naar	een	andere	partij;	bij	buurtbesteden	is	er	altijd	één	partij.	Het	gesprek	gaat	net	
zolang	door,	totdat	iedereen	overtuigd	is	van	de	manier	van	aanpak	en	kan	worden	gestart.	Het	proces	
wordt	 niet	 gedraaid	 en	 geconsulteerd	 door	 de	 overheid,	maar	 in	 co-creatie.	 Bij	 problemen	wordt	
gezamenlijk	overlegd	over	manieren	om	deze	aan	te	pakken.	Het	wordt	dus	besteed	aan	een	partij,	en	
die	partij	dient	gevormd	te	worden;	er	wordt	dus	gewerkt	aan	het	bouwen	van	een	community	door	
het	geven	van	een	grote	gemeenschappelijke	deler.	Partijen	die	alles	willen	en	partijen	die	voor	geluk	
meedoen	 vallen	 door	 de	 mand,	 het	 is	 een	 zelffilteringsproces	 dat	 leidt	 tot	 de	 vorming	 van	 een	
community	van	stakeholders.	Met	deze	community	worden	afspraken	gemaakt.	Op	dit	moment	zijn	
jeugd	en	beleidsondersteuning	twee	terreinen	waarmee	wordt	gewerkt.	Deze	community’s	bestaan	
uit	bewonersinitiatieven	en	actieve	bewoners,	de	kracht	in	de	samenleving:	mensen	die	er	al	wat	aan	
hebben	gedaan.	Hierdoor	wordt	sneller	een	gemeenschappelijke	doelstelling	bereikt,	omdat	mensen	
zich	al	hebben	verdiept	en	geïnteresseerd.	Samengevat	is	er	dus	sprake	van	een	partij,	een	afspraak,	
een	gezamenlijk	proces,	een	permanente	dialoog	en	het	stadsdeel	en	de	buurt	zijn	mede-producent.		
Door	buurtbesteden	is	er	dus	een	buurtspecifieke	aanpak	mogelijk	zonder	gecompliceerde	procedures	
en	 concurrentie	 van	 grote	 externe	 partijen.	 Op	 deze	 wijze	 streven	 bewoners	 naar	 een	 inclusieve,	
transparante	en	betrokken	buurt	waar	aandacht	en	ruimte	is	voor	actieve	bewoners	die	hun	wijk	willen	
verbeteren.		
	
Waar	 het	 stadsdeel	 en	 buurtbewoners	 nauw	 samenwerken,	 in	 een	 gelijkwaardige	 relatie	 om	
problemen	 aan	 te	 pakken.	 Waar	 het	 sociaal	 kapitaal	 van	 de	 buurt	 wordt	 ingezet,samen	 met	 de	
middelen	van	de	gemeente,	om	de	ambities	van	de	buurt	te	realiseren.	Waar	een	pedagogisch	klimaat	
wordt	geschapen,	waar	kinderen	en	jongeren	zich	optimaal	kunnen	ontwikkelen	en	meebouwen	aan	
onze	samenleving.	En	waar	iedereen	zich	eigenaar	en	onderdeel	voelt	van	onze	democratie.		
Deze	werkwijze	vergt	(GrootOostTV,	2017):	

- investering	in	en	ondersteuning	van	de	communities;	
- flexibiliteit	in	financiën	en	ruimte	in	beleid;	
- serieus	wederzijds	partnerschap;	
- vertrouwen	in	elkaar,	het	proces	en	de	gezamenlijke	doelstellingen.	
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De	fasen	van	buurtbesteden	
Fase	1	:	lokaliseren	van	stakeholders	in	de	wijk.	

- 1.1.	relevante	ambtenaren	
- 1.2	geïnteresseerde	burgers	
- 1.2	relevante	instellingen	en	civil	society	

o Mensen	 bereiken	 en	 geïnteresseerd	 maken	 voor	 participatie,	 dat	 vasthouden	 en	
zorgen	dat	ze	meedoen.		

Fase	2	:	Buurtagenda	
- welke	onderwerpen	hebben	bij	de	stakeholders	en	de	buurt	prioriteit	

o Het	afbakenen	van	de	onderwerpen.	
Fase	3:	Budgetmap	

- het	in	kaart	brengen	van	de	budgetten.	
- welke	budgetten	horen	bij	welke	prioriteiten.	
- kijken	naar	de	agenda	van	de	buurt	en	de	agenda	van	de	stad	en	deze	vervolgens	proberen	

aan	elkaar	te	koppelen.	
Fase	4:	Indicatoren	

- hoe	worden	de	budgetten	besteed	en	wanneer	is	men	tevreden?	
Fase	5	:	bespreking	de	indicatoren	met	de	buurt.	
Fase	6	:	Beoordelen	van	de	uitvoering	aan	de	hand	van	de	indicatoren.	
Fase	 7:	 Inventariseren	 van	 onderwerpen	die	 verbeterd	moeten	worden	of	 anders	moeten	worden	
uitgevoerd.	
Fase	8	:	opnieuw	beschrijven	van	de	uitvoering	aan	de	hand	van	nieuwe	bevindingen.	
Fase	9:	start	van	buurt	besteden	(bijlage	2).	
	
4.9	Buurtbegroting	
Aan	 de	 hand	 van	 de	 ervaringen	 in	 de	 Nederlandse	 pilotgemeenten	 is	 een	 brochure	 geschreven	
genaamd	Follow	the	Money	(Mehlkopf,	2015).	De	brochure	noemt	een	aantal	voorwaarden	die	zijn	
verbonden	wil	men	een	buurtbegroting	realiseren:		
De	buurtbegroting	vergt	

1. Aanwezigheid	lokale	initiatiefnemers	die:	
- ermee	aan	de	slag	willen	gaan;	
- de	potentiële	meerwaarde	ervan	inzien;	
- in	staat	zijn	om	anderen	in	hun	omgeving	hiervan	te	overtuigen.	

2. Medewerking	van	de	gemeente.	Niet	alleen	politiek,	maar	vooral	ambtenaren	van	de	afdeling	
financiën	of	inhoudsambtenaren	met	goede	contacten	met	deze	afdeling.	Dit	vraagt	om	een	
andere	cultuur	en	nieuwe	methodes,	zoals	een	helder	overzicht	van	de	beschikbare	middelen	
en	te	bereiken	doelen	op	schaal	van	de	buurt.	In	de	programma’s	uit	de	gemeentebegroting	
en	 de	 productbegroting	 (een	 veelal	 intern	 document	 waar	 de	 jaarlijkse	 bestedingen	 zijn	
vastgelegd)	dient	duidelijk	te	worden	gemaakt	wat	er	per	buurt	wordt	uitgegeven.	Initiatieven	
van	 bewoners	 vereisen	 inzichtelijkheid	 van	 de	 afzonderlijke	 buurten	 binnen	 de	
gemeentebegroting:	de	budgetten	per	buurt	dienen	bekend	te	zijn	in	een	buurtbegroting	voor	
bewoners:	 een	 transparante	 en	 inzichtelijke	 gemeentebegroting.	 Het	 maken	 van	 een	
buurtbegroting	vraagt	veel	inzet	van	de	ambtenaren	en	geduld	van	de	initiatiefnemers.		

3. Veel	inzet	van	de	ambtenaren	en	geduld	van	de	initiatiefnemers.	Het	zijn	de	ambtenaren	die	
in	reactie	op	een	vraag	naar	budget	op	een	bepaald	onderwerp	aan	de	slag	moeten	gaan	bij	
afdelingen	en	diensten,	grote	inspanning	vergt.	

4. Daarnaast	is	het	noodzakelijk	dat	de	doelen	duidelijk	zijn	en	men	vanaf	de	start	helder	en	open	
is	over	de	ambities.	

	
In	de	brochure	Follow	the	Money	(2015)	wordt	daarnaast	het	volgende	gezegd	over	de	voorwaarden	
voor	budgetmonitoring	in	Nederland.		
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Allereerst	dient	het	te	worden	gedaan	in	samenwerking	met	lokale	gemeenschappen.	Dit	zijn	actieve	
burgers.	Deze	burgers	hebben	een	belangrijke	rol	bij	de	realisatie	van	budgetmonitoring.	Deze	burgers	
dienen	getraind	te	worden	o	te	kunnen	werken	met	het	buurtbudget,	de	budgetteringscyclus	van	de	
woningbouwverenigingen,	de	plannen	met	betrekking	tot	de	wetten	die	gelden	voor	de	buurt	en	de	
transities	en	veranderingen	die	gelden	voor	de	buurt	en	haar	administratiesysteem.	 In	Amsterdam	
Oost,	in	de	Indische	Buurt,	werden	de	deelnemers	getraind	door	het	Centrum	van	Budgetmonitoring	
en	Burgerparticipatie.	 In	samenwerking	met	Stadsdeel	Oost	hebben	zij	een	eigen	versie	van	de	het	
buurtbudget.	 Na	 de	 trainingen	 van	 de	 burgers	 vindt	 er	 een	 onderzoek	 plaats	 naar	 de	 financiële	
aspecten	van	de	toekomstige	plannen	van	de	gemeenschappen	voor	de	buurt.	Vervolgens	wordt	er	in	
co-creatie	met	de	verschillende	gemeenscheppen	een	nieuw	buurtbudget	gecreëerd.	Een	voorwaarde	
voor	 budgetmonitoring	 is	 dat	 de	 gemeentebegroting	 transparant	 en	 inzichtelijk	 is	 op	 de	 die	
onderdelen	die	bewoners	van	belang	vinden.		
	
Het	 Centrum	 voor	 Budgetmonitoring	 en	 Burgerparticipatie	 is	 een	 constante	 factor	 geweest	 in	 het	
uitvoeren	 van	 de	 budgetmonitoringsprocessen.	 Het	 centrum	 zorgde	 voor	 trainers	 en	 nodigde	
deelnemers	uit,	terwijl	het	Stadsdeel	participeert	en	de	resultaten	verder	brengt.		
Naast	de	financiële	middelen	vanuit	het	het	stadsdeel	en	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken,	 is	
ook	mankracht	 en	 informatie	 van	 essentieel	 belang.	 De	 deelnemers	 van	 de	 sessies	 doen	 een	 tijd	
vereisende	taak	in	hun	vrije	tijd.	Daarnaast	is	informatie	de	hulpbron	die	van	groot	belang	is:	zonder	
financiële	data,	is	het	niet	mogelijk	de	geldstromen	te	monitoren.	
	
In	Amsterdam	Oost,	 in	de	Indische	Buurt,	heeft	men	wat	tegenslagen	gehad:	na	het	stopzetten	van	
subsidie	 vanuit	 het	 ministerie	 van	 Binnenlandse	 Zaken	 hebben	 politieke	 en	 organisatorische	
verschuivingen	binnen	de	gemeente	Amsterdam	ertoe	geleid	dat	men	het	moeilijk	kreeg.	Men	is	nog	
wel	bezig	met	budgetmonitoring	en	heeft	hiervoor	een	aantal	prioriteiten	geformuleerd.	Het	streven	
is	om	deze	door	middel	van	buurtbesteden	te	realiseren.	Men	werkt	hierbij	aan	het	bouwen	van	een	
community	 door	 het	 uitvoeren	 van	 een	 zelffilteringsproces,	 waarbij	 partijen	 die	 niet	 voor	 het	
gezamenlijk	 belang	 gaan	buiten	de	boot	 vallen.	Niet	 alle	bedragen	 lenen	 zich	 voor	buurtbesteden.	
Daarvoor	zijn	een	aantal	redenen:	

- Bepaalde	bulkafspraken	kunnen	niet	op	wijkniveau	geregeld	worden,	omdat	het	niet	handig	is	
om	deze	te	lokaliseren	op	wijkniveau,	zoals	de	vuilnisophaaldienst;	

- Er	 wordt	 niet	 altijd	 gekeken	 naar	 bedragen,	 maar	 soms	 naar	 het	 aantal	 gerealiseerde	
producten.	Er	zijn	dus	geen	bedragen,	maar	targets	die	moeten	worden	gerealiseerd,	wat	het	
moeilijker	maakt	deze	over	 te	dragen	naar	buurtbesteden,	omdat	er	geen	specifiek	bedrag	
voor	is	gereserveerd;	

- Bij	conglomeraten	is	het	onmogelijk	geld	naar	een	bepaalde	instelling	te	herleiden,	omdat	een	
deel	van	dat	geld	verdwijnt	in	het	bestuur	en	management	en	dergelijke	en	meer	dingen	die	
niet	terug	te	zien	zijn;	

- Eilandcultuur	binnen	verschillende	afdelingen	bij	de	gemeente.	
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5. De	praktijk	van	geldstromen	
	
5.1	De	uitdaging?	
De	voortgang	van	het	proces	Budgetmonitoring	is	vertraagd,	omdat	het	ministerie	van	Binnenlandse	
Zaken	en	Koninkrijksrelaties	op	een	gegeven	moment	heeft	besloten	de	financiering	eruit	te	trekken	
(bijlage	 1).	 Daarnaast	 is	 de	 budgetkaart	 van	 de	 Indische	 Buurt	 in	 Amsterdam	 is	 uiteindelijk	 offline	
gehaald	als	gevolg	van	een	bestuurlijke	reorganisatie	in	Amsterdam:	er	waren	verkiezingen	geweest	
en	het	nieuwe	college	heeft	het	bestuur	veranderd.	De	bestuurlijke	laag	van	de	stadsdelen	is	vervangen	
door	bestuurscommissies.	Deze	hadden	minder	zeggenschap.	De	nieuwe	wethouder	van	financiën	gaf	
bovendien	weinig	ruimte	voor	de	ontwikkelingen	in	de	Indische	Buurt	(bijlage	6).		
	
Men	heeft	in	Amsterdam	Oost	geprobeerd	het	proces	te	digitaliseren,	maar	dat	is	niet	gelukt.	Online	
lukt	het	niet	 zo	goed	om	mensen	en	processen	 te	organiseren.	Daarom	 is	het	online	platform	wel	
behouden,	 maar	 wordt	 het	 minder	 intensief	 gebruikt.	 De	 Indische	 buurt	 heeft	 de	 website	
www.deindischebuurtbalie.nl	om	een	overzicht	te	houden,	maar	organiseert	haar	processen	allen	nog	
offline	(bijlage	5).	
	
Stadsdeel	 Oost	 had	 rond	 2014	 een	 online	 buurtbegroting.	 Gelijkend	 op	 Google	 Maps	 kon	 men	
inzoomen	en	 te	 zien	waar	 geld	naartoe	ging,	 zoals	 voor	prullenbakken,	buurthuizen,	 kinderopvang	
enzovoort.	Men	kon	schuiven	met	bepaalde	budgetten.	Door	het	opheffen	van	de	stadsdelen	 is	dit	
samen	met	 de	 buurtbegroting	 verdwenen.	 De	 stadsdelen	 hebben	 nu	 veel	 minder	 geld	 en	macht.	
Nieuwe	initiatieven	wordt	grotendeels	geregeld	vanuit	de	centrale	stad	en	er	is	daar	geen	interesse	
om	burgerbegrotingen	voort	te	zetten.	De	thema’s	die	het	stadsdeel	heeft	behouden,	vormen	als	het	
goed	 is	ook	de	basis	voor	buurtbesteden,	zoals	mogelijk	de	thema’s	 jeugd	en	groenvoorziening.	De	
beschikbare	middelen	worden	door	de	ambtenaren	en	bewoners	vertaald	in	een	gebiedsplan.	Om	te	
kijken	hoeveel	geld	er	in	zijn	geheel	naar	deze	onderwerpen	gaat,	moet	er	echt	moeite	worden	gedaan	
binnen	de	stad;	ambtelijke	eilandjes	moeten	met	elkaar	worden	verbonden.	Hier	gaat	het	over	afde-
lingsniveau,	op	(compleet)	gemeentelijk	niveau	is	dat	nog	vele	malen	lastiger	(bijlage	5).	
	
Het	lectoraat	(Informatie,	Technologie	en	Samenleving)	is	geïnteresseerd	in	nagaan	welke	geldstromen	
er	bij	het	proces	van	budgetmonitoring	naar	voren	kwamen.	Misschien	kunnen	achteraf	de	fondsen	
en	stakeholders	in	kaart	gebracht	worden	en	een	stappenplan	aangeven	hoe	dat	een	volgende	kaar	te	
realiseren.	 En	 deze	 gegevens	 vervolgens	 te	 ordenen	 en	 inzichtelijk	 te	 maken	 om	 opschaling	 naar	
nationaal	niveau	mogelijk	te	maken	(bijlage	1).	
	
Daarnaast	is	Open	Spending	ook	bezig	met	een	opmars.	Het	zijn	ontwikkelingen	die	financiële	data	van	
de	overheid	voor	 iedereen	 zo	 transparant	mogelijk	beschikbaar	willen	 stellen,	 zodat	 iedereen	daar	
gebruik	van	kan	maken	en	burgers	per	gemeente	meer	inzicht	krijgen	waaraan	geld	wordt	uitgegeven.		
	
Open	Spending	heeft	op	het	moment	van	schrijven	(juli	2017)	in	Nederland	haar	doel	nog	niet	bereikt.	
Zo	beschikt	men	in	Nederland	nog	niet	over	de	detaildata	van	alle	gemeenten.	Detaildata	zijn	die	data	
die	direct	uit	de	administraties	van	gemeentes	en	provincies	komen	waarbij	financiële	informatie	bijna	
op	factuurniveau	te	vinden	zou	zijn.	De	vervolgstap	na	detaildata	is	het	maken	van	een	programma-
indeling	(uitgaven	per	programma),	locatiegegevens	(geodata)	en	context	(beschrijving).		
	
Belangrijk	om	te	vermelden	is	dat,	ondanks	de	beschikbaarheid	van	de	gegevens,	het	niet	zo	simpel	
kan	worden	gemaakt	dat	iedereen	het	begrijpt.	Aan	de	ene	kant	is	het	transparant	maken	van	de	data	
en	die	zo	begrijpelijk	mogelijk	presenteren	een	taak	van	de	overheid.	Aan	de	andere	kant	moet	een	
burger	die	wil	participeren	zich	ergens	in	kunnen	of	willen	verdiepen	en	vaardigheden	ontwikkelen.	
‘Men	kunt	niet	van	de	overheid	verwachten	dat	ze	op	zo	een	manier	gaan	boekhouden	dat	iedereen	
alle	kleine	wissen	wasjes	en	details	begrijpt.’	(Kunzler,	bijlage	10).	



	 31	

	
5.2	Budgetkaart	
Ilan	Stoelinga	was	een	belangrijke	speler	bij	het	creëren	van	de	budgetkaart.	Toen	het	project	voor	
Stoelinga	 ophield	 vanwege	 de	 reorganisatie	 binnen	 de	 gemeente	 Amsterdam,	 ging	 hij	 eenzelfde	
opdracht	uitvoeren	voor	de	gemeente	Haarlemmermeer.	Hij	heeft	een	concepttool	ontwikkeld	die	hij	
nu	ontwikkeld	heeft		kijkt	niet	primair	naar	de	financiën,	maar	naar	de	middelen.	‘Aan	de	budgetkant	
loop	je	in	organisaties	vaak	vast	(Stoelinga)’.	Hij	noemt	zijn	aanpak	‘werken	met	objecten’.		
	
De	tool	kent	de	volgende	stappen:	

- Eerst	 worden	 alle	 belanghebbenden	 bij	 een	 bepaald	 stuk	 grond	 en	 of	 thema	 in	 kaart	
gebracht;	

- Vervolgens	 wordt	 geïnventariseerd	 welke	 belangen	 de	 stakeholders	 bij	 de	 thema’s	
hebben;		

- Dit	wordt	weergeven	op	een	kaart	en	kan	gebruikt	worden	als	middel	om	de	 interactie	
tussen	verschillende	partijen	te	stimuleren.	

	
Een	schermafbeelding	van	de	tool	zoals	deze	er	nu	uit	ziet	(http://www.basisbegroting.nl/haarlemmermeer/2016/)	

	
Op	basis	de	inventarisatie	en	de	kaart	wordt	de	mogelijkheid	gecreëerd	voor	verschillende	partijen	om	
met	elkaar	in	gesprek	te	gaan.	‘En	dan	kan	het	zijn	dat	mensen	met	elkaar	in	gesprek	gaan,	zonder	dat	
geld	wordt	genoemd	(Stoelinga).‘	Wel	 is	het	volgens	Stoelinga	belangrijk	dat	aan	het	einde	van	het	
gesprek	 het	 geld	 ter	 sprake	 komt,	 omdat	 de	 budgethouder	 bij	 een	 bepaald	 onderwerp	 dit	 moet	
uitgeven.	Belangrijk	bij	deze	methode	(werken	met	objecten)	is	dat	hier	niet	de	geldstromen	in	kaart	
worden	gebracht,	maar	de	actoren.		
	
Van	 de	 verschillende	 stakeholders	 wordt	 hun	 input	 verwerkt,	 die	 uiteindelijk	 meerdere	 thema’s	
vormen.	 De	 thema’s	 vereisen	 activiteiten	 die	 worden	 gekoppeld	 aan	 de	 thema’s.	 De	 daarvoor	
benodigde	middelen	zijn	in	het	model	in	kaart	gebracht	en	kunnen	zo	worden	ingezet	voor	de	thema’s.		
Door	die	structuur	wordt	in	de	aanpak	wordt	niet	primair	gesproken	over	geld,	maar	over	middelen,	
arbeidskrachten	en	dergelijke.	De	reden	hiervoor	is	dat	het	makkelijker	is	middelen	toe	te	wijzen,	dan	
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specifieke	 bedragen,	 onder	 meer	 door	 de	 vereiste	 verantwoording.	 De	 gedachtegang	 van	 deze	
benadering	 is	 niet	 primair	 te	denken	 in	 geldstromen	 rond	een	bepaalde	wijk,	maar	 in	 beschikbare	
resources	bij	bepaalde	wensen/belangen/uitdagingen.		
	
Deze	 aanpak	met	 een	 klein	 aantal	 activiteiten	 en	 operators	 en	 zou	 een	mogelijke	 grondstructuur	
kunnen	zijn	voor	de	representatie	van	de	financiële	administratie.	Het	is	een	structuur	die	niet	van	de	
systeemwereld	is,	maar	veel	dichter	bij	de	leefwereld	ligt.	Waarbij	activiteiten	kunnen	worden	verricht	
die	dicht	bij	de	leefwereld	van	de	burger	blijven.	Omdat	de	huidige	inhoud	van	het	programma	van	
gemeenten	elke	4	 jaar	wijzigt	 lijkt	het	voor	burgers	 lastig	om	op	de	 lange	termijn	te	plannen.	Deze	
structuur	biedt	daar	een	oplossing	voor.	Daarnaast	zou	het	een	oplossing	kunnen	betekenen	voor	de	
bestuurlijke,	abstracte	en	compromisachtige	teksten	uit	de	collegeprogramma’s	die	op	verschillende	
manieren	 te	 interpreteren	 zijn.	 Deze	 aanpak	 benoemd	 deze	 teksten	 concreter	 in	 activiteiten	 die	
dichter	bij	de	samenleving	liggen.	
	
De	aanpak	van	Stoelinga	maakt	duidelijk	dat	het	mogelijk	is	om	primair	te	denken	in	middelen	rond	
activiteiten	in	de	leefwereld.	Dus	niet	rekenen	in	geld,	maar	in	datgene	wat	nodig	is	aan	middelen,	aan	
resources.	Natuurlijk	zijn	een	aantal	van	deze	middelen	financieel,	bijvoorbeeld	geld	van	de	overheid,	
maar	 daarnaast	 zijn	 er	 ook	 de	 even	 belangrijke	 uren,	 vrijwilligers,	 apparaten,	 enzovoort.	 Stoelinga	
publiceert	 in	zijn	model	de	benodigde	middelen	waarop	mensen	daar	dan	kunnen	 intekenen.	Deze	
resources	zijn	te	vinden	aan	de	hand	van	trefwoorden.	In	deze	aanpak	wordt	de	vrijheid	om	geld	te	
alloceren	groter	door	de	andere	ordening	van	activiteiten	in	de	leefwereld	in	kaart	te	brengen.	Wat	
nog	niet	bedacht	is,	is	hoe	dat	meer	administratief	zou	kunnen	worden	ingericht;	op	dit	moment	heeft	
de	aanpak	alleen	‘de	voorkant’:	de	koppeling	van	gemeentelijke	middelen	aan	de	leefwereld	is	dus	nog	
niet	uitgewerkt.		
	
Bij	deze	methode	is	te	herkennen	wat	Ramin	Azarhoosh	doet.	Alleen	zit	men	hier	niet	rond	een	tafel,	
maar	brengt	het	model	dit	naar	een	hoger	niveau.	Die	aanpak	brengt	de	problemen	in	kaart	en	ordent	
ze	waaruit	blijkt	dat	er	niet	oneindig	veel	problemen	zijn,	maar	slechts	een	bepaald	aantal	thema’s.	
Aan	de	hand	van	deze	thema’s	kunnen	de	actoren	aan	de	slag.	De	thema’s	worden	geprioriteerd	op	
basis	van	het	aantal	stakeholders	wat	de	representatie	betekenisvoller	maakt.	Iedereen	die	iets	wilt	
toevoegen,	kan	iets	toevoegen.	Het	is	een	aanpak	die	een	ingang	voor	een	gesprek	creëert.	
	
Het	blijkt	een	enorme	uitdaging	om	een	dergelijke	aanpak	praktisch	aan	te	sluiten	op	het	werk	binnen	
de	gemeentelijke	organisatie.	Deze	‘objectgeoriënteerde	boekhouding’	vergt	een	hoop	verandering	in	
de	structuur	die	niet	zomaar	is	door	te	voeren.	Het	is	moeilijk	de	uit	verschillende	typen	budgetten	
bedragen	te	koppelen	aan	een	geheel	anders	opgebouwde	activiteiten	die	geïnventariseerd	worden	
in	een	aanpak	zoals	deze	(bijlage	6).	
	
5.3	Financiën	van	een	wijk	in	kaart	gebracht	
Joop	Hofman	is	landelijk	bekend	als	expert	op	het	gebied	van	de	burgerbegroting.	Ook	Hofman	zegt	
dat	men	moet	gaan	burgerbegroten,	maar	dat	nog	onduidelijk	is	welke	aanpak	het	beste	zou	kunnen	
werken.	 ‘De	 financiële	 economie	 in	 de	 wijken	 is	 heel	 anders	 dan	 de	 financiële	 economie	 van	 de	
gemeente.’	(Kool,	bijlage	1).	Er	zijn	allerlei	varianten	en	vormen	die	voortkomen	uit	het	Braziliaanse	
model	in	Porto	Alegre	(bijlage	6)	maar	Hofman	(bijlage	11)	stelt	dat	er	geen	een	juiste	aanpak	is.	Het	
in	kaart	brengen	van	de	verschillende	geldstromen	is	één	van	de	‘big	 issues’.	Die	complexiteit	 is	de	
reden	dat	Den	Haag	niet	aan	de	burgerbegroting	begint.	Aan	de	andere	kant	is	dit	juist	de	reden	voor	
Breda	om	ermee	te	experimenteren	‘omdat	ze	inzicht	moeten	hebben	in	de	mate	van	flexibiliteit	van	
de	 begroting.’	 Volgens	 Hofman	 kiezen	 gemeenten	 voor	 3	 opties	 bij	 het	 vrijmaken	 van	 geld	 bij	 de	
burgerbegroting:	

1. Vooraf	geld	vrijmaken	uit	de	bestaande	begroting.	Oldebroek	hevelt	alles	op	gebied	van	groen	
en	wegen	over	naar	de	dorpen.	Voor	het	fysieke	domein	kan	dat	relatief	snel	gebeuren.	Emmen	



	 33	

kijkt	naar	welk	geld	er	vaststelbaar	in	de	wijk	omgaat	en	brengt	dat	in.	Daarbij	weet	ze	ook	dat	
er	nog	zeker	80%	meer	overheidsgeld	in	de	wijk	omgaat.	Maar	dat	is	niet	te	traceren.	

2. Tijdens	 proces	 geld	 vrijmaken.	Oss	 heeft	 tijdens	 het	 proces	 gehele	 begroting	 van	 het	 dorp	
inzichtelijk	 gemaakt.	 Aangegeven	 welke	 posten	 ze	 moeilijk	 beïnvloedbaar	 achten	 voor	
inwoners,	 welke	 half/half,	 en	 welke	 ze	 neer	 willen	 leggen	 bij	 inwoners	 voor	 vrije	 keuzes.	
Inwoners	konden	zelf	kiezen	waar	ze	geld	wilden	vrijmaken	en	konden	dat	dan	inzetten	op	hun	
agenda.	Cuijk	heeft	inwoners	op	alle	delen	van	de	begroting	laten	aangeven	waar	ze	140.000	
op	vrij	kunnen	maken	en	dat	bedrag	was	de	inzet	van	de	eerste	burgerbegroting	in	Cuijk.	

3. Achteraf	invoegen	van	geld.	Breda	doet	dit	nu.	Bewoners	hebben	hun	agenda	en	nu	vlooien	ze	
met	hulp	ambtenaren	de	begroting	door	om	hun	agenda	te	realiseren.	Dus	ook	kijken	onder	
welke	posten	kan	de	agenda	vallen,	hoe	om	buigen	en	desnoods	van	andere	posten	halen.	
Haarlemmermeer	 heeft	 geprobeerd	 alle	 gemeentelijke	 geldstromen	 in	 beeld	 te	 krijgen.	Dat	
lukte	–	tot	nu	toe	–	niet	(bijlage	11).	

	
In	de	 Indische	Buurt	 in	Amsterdam	 is	men	nu	aan	het	buurtbesteden,	 een	voortzetting	 van	wat	 al	
gebeurde	met	budgetmonitoring	(bijlage	4).	Wat	men	in	Amsterdam	Oost	in	kaart	brengt	is	wat	het	
stadsdeel	te	besteden	heeft.	Sommige	budgetten	kunnen	niet	in	kaart	worden	gebracht	omdat	deze	
regionaal	zijn.	Hierbij	kan	wel	met	alle	diverse	actoren	in	de	buurt	die	geld	ontvangen	–	bijvoorbeeld	
uit	fondsen	–	voor	zo	een	budget	in	gesprek	worden	gegaan.	In	die	gesprekken	kunnen	zij	dan	praten	
over	welke	doelen	zij	willen	bereiken	en	op	die	manier	kunnen	betrokken	partijen	een	grote	gemene	
deler	ontwikkelen	om	te	verdelen.	‘Zo	ontstaat	een	inhoudelijke	discussie	over	de	contouren	van	het	
jongerenwerk.	Partijen	kunnen	dan	bijvoorbeeld	aangeven	of	zij	bezig	willen	zijn	met	de	uitvoering,	
monitoring,	of	 alleen	geïnformeerd	willen	worden.	 Zo	kunnen	de	 samenwerkende	partijen	 tot	een	
gezamenlijk	plan	komen.’	(Azarhoosh,	bijlage	5).		
	
Bij	dergelijke	wijkgerichte	planvorming	zijn	ambtenaren	en	politici	aanwezig.	Gezamenlijk	stellen	zij	
een	 aantal	 kwaliteitskaders	 waar	 een	 resulterend	 plan	 aan	 moet	 voldoen.	 Alle	 samenwerkende	
partijen	blijven	bij	elkaar.	Dus	als	een	plan	voldoet,	stapt	men	niet	naar	een	andere	partij,	maar	gaat	
het	gesprek	door	totdat	alle	partijen	ervan	overtuigd	zijn.	Als	een	partij	alles	zelf	wil,	dan	valt	deze	door	
de	mand:	men	kan	alleen	aan	het	traject	meedoen,	als	men	bereid	is	alles	gezamenlijk	te	doen.	Het	op	
deze	manier	bouwen	aan	een	community	is	een	zelffilteringsproces.	Men	is	in	Amsterdam	begonnen	
met	dit	proces	op	de	terreinen	jeugd	en	bewonersondersteuning.	Azarhoosh	is	bij	dit	proces	de	leiden-
de	factor:	hij	geeft	het	netwerk	vorm.		
In	het	gebiedsplan	2017	van	de	Indische	buurt	zijn	7	prioriteiten	geformuleerd:	jeugd,	armoeden	en	
werkloosheid,	zelfstandig	wonen,	actief	burgerschap,	veiligheid,	groen	en	openbare	ruimte	en	woning-	
en	winkelaanbod.	Het	is	opgezet	aan	de	hand	van	gesprekken	in	de	buurt	tussen	bewoners	en	partners	
gedurende	het	hele	jaar.	Het	proces	van	budgetmonitoring	en	het	opstellen	van	het	gebiedsplan	zijn	
in	elkaar	geschoven	(Buurt,	2017).	De	prioriteiten	worden	vergeleken	met	relevante	stukken	uit	de	
gemeentebegroting	 en	 er	 wordt	 gekeken	 welke	 bedragen	 kunnen	 worden	 gebruikt	 voor	
buurtbesteden.	Dit	is	niet	altijd	mogelijk:		

- Bepaalde	 ‘bulkafspraken’	 kunnen	niet	worden	overgenomen	door	de	buurt,	 omdat	het	
budget	daarvoor	voor	een	heel	gebied	is	en	niet	op	wijkniveau	kan	worden	gealloceerd.	
Een	voorbeeld	hiervan	is	vuilnis	ophalen.	Dit	kan	niet	per	buurt	ingedeeld.	Jongerenwerk	
daartegen	-	ook	een	bulkafspraak	–	heeft	organisaties	op	wijkniveau,	waarbij	het	dus	wel	
kan.		

- Er	wordt	niet	altijd	gekeken	naar	de	bedragen.	Bij	bijvoorbeeld	 jongerenwerk	wordt	er	
gekeken	naar	hoeveel	jongeren	er	geholpen	worden	en	hoeveel	er	niet	geholpen	worden,	
maar	 wel	 hulp	 nodig	 hebben.	 Vervolgens	 wordt	 er	 gekeken	 naar	 de	 mogelijkheid	 om	
bepaalde	taken	over	te	nemen	voor	hetzelfde	budget,	om	zo	meer	jongeren	te	helpen.		

- Bij	conglomeraten.	Bijvoorbeeld	een	scholenconglomeraat.	Die	zijn	verspreid	in	de	regio.	
Men	weet	wel	welk	geld	er	naar	welke	school	gaat,	maar	het	bestuur	moet	ook	worden	
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betaald	en	daarnaast	heb	je	de	managementoverhead	en	nog	meer	dingen	die	je	niet	kunt	
zien.		

Waar	 het	 wel	 mogelijk	 is	 om	 bedragen	 te	 kunnen	 gebruiken	 voor	 buurtbesteden,	 worden	 de	
bijbehorende	geldstromen	van	de	verschillende	thema’s	worden	herleid	uit	verschillende	geldbron-
nen:	 de	 centrale	 stad,	 het	 stadsdeel,	 informele	 andere	 partijen	 en	 naastliggende	 beleidsterreinen.	
Hierbij	horen	ook	primaire	en	secondaire	fondsen.	Bij	fondsen	blijft	het	belangrijk	welke	kwaliteiten	
daar	aanhangen	(bijlage	5).		
	
5.4	Voornaamste	elementen	
Niet	alleen	participatie	bij	de	burgers	is	nodig,	maar	ook	participatie	van	de	overheid	is	belangrijk	bij	
het	herleiden	van	de	geldstromen:	zij	moeten	mensen	beschikbaar	stellen	en	tijd	en	geld	investeren.	
Geld	 is	 lastig	 te	 herleiden:	 de	 centrale	 stad	 (gemeente	 Amsterdam)	 heeft	 een	 begroting,	 de	
programmabegroting,	waar	honderden	miljoenen	in	omgaan.	Hiervan	is	maar	een	klein	deel	direct	te	
herleiden	 tot	wijk-	 of	 buurtniveau.	De	budgettering	binnen	de	 gemeente	 is	 een	 samenspel	 van	de	
afdeling	 financiën,	 andere	 afdelingen	 en	 ambtenaren,	wat	 leidt	 tot	 gescheiden	 domeinen	waar	 de	
begroting	zich	in	opsplitst.	Tussen	de	verschillende	afdelingen	en	zelfs	binnen	een	afdeling	is	er	weinig	
bewustzijn	van	de	verdeling	van	de	middelen	(bijlage	4).		
	
Cadat	(bijlage	8)	benadrukt	de	kracht	van	de	zorgcoöperaties	of	coöperatieve	platformen.	Samenwerk-
ing	 tussen	 de	 partners	 op	 dit	 gebied	 heeft	 volgens	 Cadat	 de	 kracht	 en	 kwaliteit	 van	 een	wijkhuis-
houding	in	handen.	De	kwaliteit	van	het	proces	is	volgens	Cadat	belangrijk:	het	belang	van	wezenlijke	
interactie	tussen	individuele	deelnemers,	dus	ook	binnen	elke	sector	is	de	kwaliteit	van	de	verhouding	
tussen	mensen	is	ook	van	belang:	elkaar	kennen;	nabijheid.	Met	alleen	een	goedwillende	ambtenaar	
die	weinig	contact	heeft	met	de	buurt	kom	je	er	niet.	Hetzelfde	geldt	voor	goedwillende	burgers.	Cadat	
benadrukt	dat	mensen	in	het	proces	centraal	moeten	staan:	ze	moeten	elkaar	leren	kennen,	en	niet	
alleen	vanuit	de	rol	van	bewoner	versus	ambtenaar.	En	rondom	de	burgers	heb	je	mensen	nodig	die	
zowel	sociaal	professional	zijn	als	sociaal	bewoner.	‘Die	zijn	in	staat	te	matchen,	in	gesprek	te	gaan.	In	
de	 Indische	 buurt	 heeft	 men	 elkaar	 leren	 kennen,	 onder	 deskundige	 begeleiding	 van	mensen	 die	
verstand	 hebben	 van	 processen.	 Dat	 maakte	 alles.’	 (Cadat,	 bijlage	 8).	 Dat	 vormt	 niet	 alleen	 de	
bereidheid	 van	de	 ambtenaren	om	 samen	 te	werken,	maar	heeft	 ook	een	positieve	 invloed	op	de	
bewoners:	 ‘die	 waren	 bereid	 zich	 te	 committeren	 aan	 een	 co-creatie	 waar	 je	 niet	 alleen	 zit	 te	
mopperen	als	bewoner,	maar	waar	 je	samen	ook	probeert	constructief	 iets	op	te	bouwen.’	 (Cadat,	
bijlage	8).	Het	gesprek	dient	bij	de	civil	society	 in	gang	worden	gehouden:	een	permanent	gesprek,	
bijvoorbeeld	een	of	twee	keer	per	jaar	een	grote	beleidsconferentie.	Als	die	mensen	elkaar	niet	zien,	
dan	 bestaat	 het	 allemaal	 niet	 meer.	 Cadat	 benadrukt	 ook	 dat	 het	 belangrijk	 is	 om	 een	 goede	
afspiegeling	te	hebben	van	de	wijk.	
	
De	participatieambtenaren	hadden	ook	een	belangrijke	rol:	‘zij	waren	‘de	sluiters’	van	het	ambtelijk	
contact	 met	 de	 buurt.	 Mensen	 die	 verstand	 hebben	 van	 processen,	 die	 verstand	 hebben	 van	
management	van	alliantie	en	omgeving	en	die	dan	aan	het	eind	van	de	dag	een	concreet	actieplan	
kunnen	structureren	en	dan	in	de	nazorg	om	ons	een	soort	outline	te	geven	op	basis	wat	zij	hadden	
gezien	die	dag.	Ik	denk	dat	dat	moment	fundamenteel	is	geweest	om	samen	te	werken.	(Cadat,	bijlage	
8).	Wat	men	in	Amsterdam	Oost	zag	was	dat	er	verschillende	mensen	zijn	met	verschillende	krachten:	
‘…	had	wortels	in	de	buurt	als	buurtbewoner,	hij	is	heel	toegankelijk	en	een	echt	mensenmens.	…	veel	
minder,	 zij	 kan	weer	veel	beter	met	een	ministerie	of	wethouder	praten.	De	eerste	heeft	ook	veel	
ervaring	 met	 de	 multiculturele	 staat:	 hij	 heeft	 30	 jaar	 gewerkt	 met	 allochtonen.	 Kwam	 zelf	 naar	
Nederland	als	vluchteling.	Hij	weet	ook	alles	van	beleid	en	heeft	goed	wiskundig	financieel	inzicht.	Dat	
soort	mensen	die	zich	in	de	kwaliteit	verbinden	en	die	dan	nog	verschillende	talen	spreken	-	 in	een	
multiculturele	samenleving	is	dat	van	belang-	zij	zijn	werkelijk	change	agents.	Een	sociaal	ondernemer	
als	 actor,	 die	 heel	 goed	 kan	 levelen,	 verbinden,	 linken,	 tillen,	 verheffen	 tussen	 buurt,	 bestuur	 en	
economie,	dat	maakt	het	verschil.’	(Cadat,	bijlage	8).	
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Daarnaast	is	het	belangrijk	om	financiële	data	te	ontsluiten	op	transactieniveau.	Zo	kun	je	zien	welk	
product	en	welk	deel	van	het	budget	als	het	ware	naar	welk	huisnummer	gaat,	welke	postcode.	Het	
streven	is	om	dit	te	weergeven	per	postcodegebied,	zodat	je	precies	weet	welk	geld	voor	welk	product	
naar	welke	postcode	is	gegaan.	Deze	ontwikkelingen	zijn	al	gaande	en	er	zijn	ideeën	om	een	pilot	te	
ontwikkelen	met	burgers	die	dat	willen.	Bijna	als	een	aparte	boekhouding	of	administratie:	niet	de	
administratie	van	de	gemeente	gebruiken,	maar	een	administratie	voor	de	bewoners	creëren.	Het	gaat	
dus	niet	over	de	generieke,	abstracte	geldstromen	van	de	overheid,	maar	concreet	en	gebiedsgericht.	
Hierbij	moeten	alle	partijen	zoals	de	overheid,	onderwijs,	sociale	zaken,	MKB	en	bewoners	bedragen	
opzij	zetten	voor	concrete	zaken	per	postcode.	Tijdens	het	proces	is	men	erachter	gekomen	dat	het	
visualiseren	van	informatie	goed	werkt	bij	mensen.	Mensen	kregen	zo	in	een	oogopslag	te	zien	hoe	de	
Indische	buurt	in	elkaar	zat.	‘Je	kunt	niet	alle	mensen	een	spreadsheet	geven’	(Cadat,	bijlage	8).	Cadat	
noemde	dit	een	‘design	requirement’:	het	maakt	voor	normale	mensen	inzichtelijk	wat	er	gebeurd.		
	
Het	 gaat	 er	dus	om	dat	het	 stadsbestuur	en	de	burgers	met	elkaar	 in	 gesprek	 raken	én	een	eigen	
administratie	hebben.	Mensen	dienen	in	deze	gesprekken	niet	te	denken	in	geld,	maar	in	wat	zij	willen	
en	 kunnen.	 Geld	 is	 niet	 meer	 primair,	 maar	 secundair	 omdat	 er	 ook	 middelen	 en	 arbeidskracht	
beschikbaar	 zijn.	 Daarom	 dienen	 mogelijkheden	 in	 de	 wijk	 kaart	 te	 worden	 gebracht,	 waarvan	
natuurlijk	ook	een	deel	financieel	 is.	Deze	administratie	 is	veel	breder	dan	die	van	de	gemeente	en	
wordt	samengesteld	uit	de	gesprekken	en	waarin	wordt	aangegeven	wat	er	nodig	 is	om	de	-	uit	de	
gesprekken	geformuleerde	-	prioriteiten	te	bereiken.	Een	vrij	toegankelijke	administratie,	waarin	alle	
financiële	gegevens	beschikbaar	zijn,	is	hiervoor	een	goed	middel.	Deze	administratie	is	georganiseerd	
op	verschillende	niveaus,	omdat	activiteiten	altijd	zijn	georganiseerd	op	schaalniveaus.	Als	je	bijvoor-
beeld	iets	op	het	niveau	van	het	bos	doet,	wordt	dat	in	de	administratie	niet	per	boom	vastgelegd.	
Hetzelfde	geldt	voor	de	vuilnisophaaldienst.	Hierbij	is	het	de	vraag	per	‘bulkproduct’	of	het	wel	handig	
is	deze	de	lokaliseren	op	wijkniveau.	Sommige	financiële	producten	zijn	gebonden	aan	het	niveau	van	
de	stad,	en	anderen	aan	de	wijk.	Daarnaast	zou	een	zogenaamde	wijkadministratie	per	wijk	verschil-
lend	zijn	vanwege	de	verschillende	gelden	die	er	omgaan	en	de	verschillende	behoeften	die	er	zijn.		
	
De	grondstructuur	blijft	echter	hetzelfde:	bewoners	formuleren	thema’s	met	bijbehorende	onderlig-
gende	 activiteiten.	 Deze	 thema’s	 en	 activiteiten	 worden	 projecten	 waarop	 mensen	 zich	 kunnen	
intekenen.	Deze	projecten	kosten	geld	maar	daartoe	wordt	er	een	begroting	opgesteld	in	termen	van	
arbeidskrachten,	 middelen	 of	 uren.	 ‘Dat	 is	 het	 gestratificeerde	 karakter	 van	 de	 samenleving,	 het	
gelaagde	karakter	van	de	samenleving,	op	schaalniveau	in	dit	geval.’	En	dan	krijg	je	het	verhaal	als	bij	
Azarhoosh,	 waarbij	 wijkbewoners	 aan	 de	 hand	 van	 de	 thema’s	 en	 activiteiten	 kijken	 waar	 geld	
beschikbaar	kan	komen	om	taken	zelf	uit	te	voeren.	In	het	kader	van	veiligheid	kan	de	buurtwacht	een	
deel	van	het	politiewerk	overnemen	voor	deze	activiteiten	is	een	bepaald	bedrag	nodig.	Kinderen	van	
het	MBO-techniek	kunnen	fietsen	repareren	en	hiervoor	vraagt	men	een	bepaald	bedrag,	enzovoort.	
Activiteiten	in	wijken	vinden	anders	plaats	en	geen	van	deze	processen	is	zoals	ze	in	de	gemeente	of	
het	bedrijfsleven	zijn.	Maar	het	is	wel	verantwoording,	vooraf	een	begroting	maken	en	partijen	die	in	
die	begroting	gaan	deelnemen.		
	
5.5	Analyse	vanuit	de	praktijk	
Ilan	Stoelinga,	een	ambtenaar	met	een	grote	financiële	achtergrond,	schuift	na	al	die	jaren	een	puur	
financiële	 invalshoek	 aan	 de	 kant	 om	 te	 denken	 in	 resources	 (bijlage	 7).	 Financiën	worden	 buiten	
beschouwing	gelaten,	omdat	als	men	hierover	praat	vaak	op	problemen	stuit:	problemen	over	geld,	
complicaties	 in	 de	 vorm	 van	 regels,	 enzovoort.	 Daarom	praat	men	 eerst	 over	 resources.	 Stoelinga	
maakt	in	zijn	model	onderscheid	tussen	de	wijk	en	de	geldstromen.	Geldstromen	zijn	er	volgens	dit	
model	niet	rond	een	wijk,	maar	geldstromen	zijn	er	altijd	rond	twee	dingen:	bij	iets	wat	men	wil	en	iets	
wat	men	daarom	gaat	doen.	Bij	iets	wat	men	wil	ontstaat	al	een	soort	idee	waarbij	kan	worden	gezien	
waar	de	geldstromen	ongeveer	zitten.	Als	men	iets	wil	realiseren,	dan	ontstaan	er	plannen	en	zijn	de	
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mogelijke	 geldstromen	 beter	 zichtbaar.	 De	 benodigde	 middelen	 en	 beschikbare	 gelden	 kunnen	
worden	geïnventariseerd.	Dus	Stoelinga	brengt	met	zijn	model	niet	de	geldstromen	in	kaart,	maar	de	
resources	rond	de	wijk.	En	dan	wordt	de	opdracht	niet	‘wat	zijn	de	geldstromen?’,	maar	‘wat	zijn	de	
resources?’	
	
De	aanpak	beoogt	dus	oplossingen	te	formuleren	die	door	iedereen	wordt	gedragen.	Daarbij	bestaan	
twijfels:	alle	verschillende	stakeholders	en	hun	perspectieven	mogen	dan	wel	worden	meegenomen,	
maar	 je	kunt	nooit	 iedereen	 in	de	samenleving	tevreden	houden.	Daarnaast	moet	er	nog	 lang	over	
worden	nagedacht:	hoe	moet	dat	dan?	Hoe	moet	de	burger	zich	verantwoorden?	Hoe	moet	het	geld	
verantwoord	 worden?	 Uiteindelijk	 loopt	 deze	 aanpak	 tegen	 dezelfde	 uitdaging	 aan:	 alles	 moet	
gecontroleerd	en	verantwoord	worden.		
	
Daarnaast	 is	het	ook	zo	dat	de	burgers	wel	wat	kunnen	willen,	maar	dat	dit	eerst	gecontroleerd	en	
onderzocht	 moet	 worden.	 Dat	 kan	 één	 of	 enkele	 jaren	 duren	 en	 er	 bestaat	 de	 mogelijkheid	 dat	
realisatie	 van	 het	 idee	 daarna	 niet	mogelijk	 blijkt	 tot	 ontevredenheid	 van	 de	 burgers.	 Hier	 ligt	 de	
uitdaging	in	de	aansluiting	van	dat	wat	burgers	willen	op	het	proces	van	het	systeem.	
	
Wat	Stoelinga	dus	doet	is	gewenste	initiatieven	in	kaart	brengen	en	deze	met	behulp	van	trefwoorden	
beschrijven.		Er	moet	een	link	gevonden	worden	tussen	wat	men	wil	en	hoe	men	hierbij	zou	kunnen	
helpen	en	die	link	zijn	die	trefwoorden	bij	de	initiatieven.	De	aanpak	beoogt	de	benodigde	middelen	
in	kaart	te	brengen,	maar	de	uitdaging	is	hoe	deze	samen	gegroepeerd	moeten	worden.	Een	tweede	
uitdaging	ligt	in	het	groeperen	van	die	trefwoorden	opdat	een	accuraat	overzicht	van	alle	resources	
ontstaat,	zoals	beschikbare	ruimtes	en	mensen	in	de	wijk.		
	
Volgens	Cadat	is	het	belangrijk	dat	men	elkaar	als	mens	ontmoet.	In	het	begin	bij	budgetmonitoring	in	
Amsterdam	Oost	waren	er	wat	wrijvingen:	de	ambtenaren	horen	bij	de	systeemwereld	en	de	bewoners	
bij	 de	 leefwereld.	 Lokale	 actoren,	 de	 burgers	 en	 professionals,	moeten	 elkaar	 vinden	 en	met	 een	
gemeenschappelijk	 plan,	 missie	 en	 visie	 komen.	 Het	 moet	 lokaal	 en	 concreet	 gebeuren.	 In	 de	
systeemwereld	 is	 er	 sprake	 van	 een	 gedehumaniseerde	 administratie,	 allemaal	 procedures.	 Lokaal	
werkt	dat	niet:	het	gezamenlijke	proces	tussen	mensen	is	nodig	om	het	te	laten	werken.		
	
Maar	is	dit	ook	reëel?	Cadat	zegt	van	wel.	Maar	men	moet	met	elkaar	in	gesprek	blijven.	Een	bedrijf	is	
eigenlijk	een	heel	groot	gesprek,	maar	zo	wordt	er	nooit	tegenaan	gekeken.	De	gemeente	is	ook	een	
heel	groot	gesprek,	maar	zo	wordt	dat	niet	gezien.	Dus	daarom	lijkt	het	alsof	het	in	de	wijk	allemaal	
heel	moeilijk	 is,	maar	het	 is	 exact	hetzelfde.	Alleen	die	 andere	 ‘gesprekken’	 zijn	meer	 geïnstitutio-
naliseerd.	Dat	wordt	nooit	zo	benoemd,	maar	het	grondprincipe	is	hetzelfde.	
	
Hier	is	raakvlak	te	herkennen	met	het	verhaal	van	Stoelinga:	die	geldstromen	zijn	geen	geldstromen	
maar	middelen	die	zich	organiseren	rond	gewenste	activiteiten.	Die	middelen	bestaan	deels	uit	geld,	
deels	 uit	 tijd	 en	 deels	 uit	 tools/spullen	 waar	 men	 over	 beschikt.	 En	 in	 het	 organiseren	 van	 die	
activiteiten	 komen	 al	 die	 dingen	 bij	 elkaar.	 Hier	 zie	 je	 eigenlijk	 het	 hart	 daarvan:	 de	 financiële	
verantwoording,	dat	is	dus	gewoon	een	proces	tussen	mensen.	
	
De	oorsprong	van	deze	ontwikkelingen	ligt	in	Brazilië,	waar	ze	daarvoor	een	minister	van	Transparantie	
hebben.	Wat	Cadat	beschrijft	 is	nu	nog	onmogelijk,	maar	de	kans	 is	dat	het	wel	gebeurt.	Het	 is	de	
decentralisatie	van	het	openbaar	bestuur	waarbij	de	overheid	niet	langer	een	professionele	organisatie	
is	 waarbij	 de	 burgers	 niets	 doen.	 De	 trend	 is	 dat	 burgers	 mee	 gaan	 praten	 om	 een	 gevoel	 van	
participatie	te	creëren.	Deels	omdat	mensen	dat	willen	en	deels	omdat	het	aantal	medewerkers	van	
de	overheid	afneemt	door	ontgroening	en	vergrijzing.	
	
Wat	men	probeert	te	doen	in	Amsterdam	Oost	is	het	maken	van	een	andere	financiële	inrichting	dan	
de	overheid,	die	beter	moet	aansluiten	bij	wat	de	burgers	willen.	Om	dit	voor	elkaar	te	krijgen	zegt	
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Cadat	dat	je	overheid	en	burgers	met	elkaar	moet	laten	praten,	anders	werkt	het	niet.	Net	zoals	de	
gemeenteraad	en	al	hun	vergaderingen	en	uitvoerend	apparaat	een	groot	gesprek	zijn,	dient	zo	een	
groot	gesprek	te	worden	georganiseerd	in	de	wijk:	om	wat	te	kunnen	doen,	moet	iedereen	met	elkaar	
gaan	praten.	Een	soort	‘wijkbeleidsoverleg’.	De	kwaliteit	van	het	proces	is	belangrijk:	nabijheid	en	het	
feit	dat	mensen	elkaar	kennen.	Daarnaast	dient	er	een	gestructureerde	administratie	te	zijn,	anders	
blijft	het	alleen	maar	bij	gepraat.	Deze	administratie	dient	dus,	zoals	Azarhoosh	en	Stoelinga	al	hebben	
gezegd,	anders	in	elkaar	te	zitten	dan	die	van	de	gemeente.	
		
Dit	 onderzoek	 gaat	 over	 het	 in	 kaart	 brengen	 van	 de	 geldstromen	 rond	 een	 wijk.	 Uit	 deze	
expertmeetings	blijkt	dus	dat	men	niet	in	termen	van	geld	kan	denken,	maar	ook	in	resources.	Als	deze	
resources	op	elkaar	worden	afgebeeld,	is	het	dus	van	belang	dat	dat	heel	goed	in	kaart	wordt	gebracht	
wat	men	wil.	Bij	Stoelinga	moeten	die	trefwoorden	daarvoor	zorgen,	bij	Cadat	de	administratie.		
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6. Analyse	survey	
	
Het	doel	van	de	vragenlijst	was	het	verzamelen	van	 informatie	over	de	 financiële	gegevens	van	de	
gemeente3	en	de	thema’s,	barrières	en	succesfactoren	bij	budgetmonitorings-	en	burgerbegrotings-
trajecten.	Deze	 vragen	 verdiepen	de	 informatie	 die	 is	 verkregen	uit	 het	 literatuuronderzoek	 en	de	
interviewresultaten.	 De	 vragenlijst	 is	 uitgezet	 op	 de	 social	 media	 platforms	 Twitter,	 Facebook	 en	
LinkedIn	 onder	 groepen	 die	 gerelateerd	 zijn	 aan	 de	 onderwerpen	 burgerparticipatie	 en	
overheidsfinanciën.	
	
6.1	Gemeentefinanciën	
Wat	betreft	de	mate	van	openheid	van	de	gemeente	over	haar	financiën	is	de	meerderheid	van	de	
respondenten	neutraal	 (68%).	Een	kleinere	groep	vindt	dat	de	gemeente	 redelijk	open	 is	over	hun	
financiën	 (18%)	 en	 een	 nog	 kleinere	 groep	 (10%)	 vindt	 dat	 de	 gemeente	matig	 open	 is	 over	 haar	
financiën.		Tot	slot	blijven	er	twee	even	kleine	groepen	(2%)	over	die	vinden	dat	hun	gemeente	heel	
erg	open	is	of	juist	heel	erg	gesloten.		
	

Zie	 de	 grafiek	 hiernaast	 voor	
visualisatie.	 De	 middelste	 staaf	
staat	 voor	 neutraal	 en	 de	
nummers	 voor	 de	 mate	 van	
openheid.	 Helemaal	 links	 is	 dus	
heel	 erg	 gesloten	 en	 helemaal	
rechts	is	dus	heel	erg	open.		
	
Hieruit	blijkt	dat	de	meerderheid	
van	 de	 respondenten	 neutraal	 is	
over	 de	 mate	 van	 openheid	 van	
de	gemeente	over	haar	financiën	
en	het	gemiddelde	neigt	van	licht	
naar	 redelijk	 open.	 De	 huidige	
activiteiten	 die	 de	 gemeente	 nu	
doet	om	haar	financiële	gegevens	

te	 delen,	 geeft	 onder	 de	 respondenten	 geen	 indruk	 dat	 de	 overheid	 volledig	 open	 is	 over	 haar	
financiën.	
	
Wat	betreft	de	begrijpelijkheid	van	de	financiële	data	van	de	gemeente,	geven	de	meeste	responden-
ten	als	antwoord	‘helemaal	niet’	(61%).	De	volgende	groep	(20%)	beoordeelt	de	financiële	data	van	de	
gemeente	matig.	Een	net	iets	kleinere	groep	(15%)	is	neutraal	over	de	begrijpelijkheid	van	de	financiële	
data	van	de	gemeente	en	 (4%)	vindt	de	data	redelijk	begrijpelijk.	Geen	van	de	respondenten	heeft	
volledig	begrijpelijk	ingevuld.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
3	De	gemeente	in	algemene	zin;	geen	specifieke	gemeente.	

0

5

10

15

20

25

30

Totaal

1

2

3

4

5



	 39	

	
	
Zie	 de	 grafiek	 hiernaast	 voor	
visualisatie.	 De	 middelste	 staaf	 staat	
voor	neutraal	 en	de	nummers	 voor	de	
mate	van	begrijpelijkheid	van	financiële	
data.	 Helemaal	 links	 is	 dus	 heel	 erg	
onduidelijk	 en	 helemaal	 rechts	 is	 dus	
heel	erg	begrijpelijk.		
	
Hieruit	 komt	 naar	 voren	 dat	 de	
overgrote	 meerderheid	 van	 de	
respondenten	de	financiële	data	van	de	
gemeente	 niet	 begrijpelijk	 acht.	
Bovendien	 begrijpt	 geen	 van	 de	
respondenten	 de	 data	 volledig	 en	 een	
kleine	 groep	 redelijk.	 De	

begrijpelijkheid	van	de	financiële	data	van	de	gemeente	laat	dus	ruimte	voor	verbetering.		
	
Wat	betreft	de	mate	van	compleetheid	van	de	financiële	data	van	de	gemeente,	zijn	er	twee	grote	
groepen	(beide	37%)	die	de	compleetheid	neutraal	en	redelijk	beoordelen.	Daarna	volgt	een	kleinere	
groep	(17%)	die	de	compleetheid	matig	beoordelen,	een	nog	kleinere	groep	(5%)	die	volledig	ingevuld	
heeft	en	tot	slot	de	kleinste	groep	die	(2%)	incompleet	heeft	ingevuld.	
	

Zie	 de	 grafiek	 hiernaast	 voor	
visualisatie.	 De	middelste	 staaf	 staat	
voor	neutraal	en	de	nummers	voor	de	
mate	 van	 begrijpelijkheid	 van	
financiële	data.	Helemaal	 links	 is	dus	
heel	 erg	 incompleet	 en	 helemaal	
rechts	is	dus	heel	erg	compleet.		
	
	
Hieruit	 blijkt	 dus	 dat	 onder	 de	
respondenten	de	 financiële	data	van	
de	 gemeente	 neutraal	 tot	 redelijk	
compleet	wordt	beoordeeld	onder	de	
respondenten.	 Bij	 de	 compleetheid	
van	 de	 financiële	 data	 van	 de	
gemeente	 is	 dus	 nog	 ruimte	 voor	
verbetering,	 maar	 deze	 wordt	

enigszins	positief	ontvangen.		
	
Bij	 de	 stelling	 of	 de	 gemeente	 niet	 haar	 hele	 begroting	 transparant	 hoeft	 te	maken,	maar	 alleen	
bepaalde	thema’s,	was	een	meerderheid	oneens	(29%	volledig	en	15%	redelijk	oneens).	Neutraal	had	
de	 meeste	 stemmen	 (32%)	 en	 de	 rest	 (24%)	 was	 het	 met	 de	 stelling	 redelijk	 eens.	 Geen	 van	 de	
respondenten	was	 het	 volledig	 eens	met	 de	 stelling.	Hieruit	 blijkt	 dus	 dat	 de	meerderheid	 van	 de	
respondenten	tevreden	is	als	de	gemeente	haar	volledige	begroting	transparant	maakt,	en	niet	een	
deel.	Zie	de	grafiek	voor	visualisatie:		
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Transparantie	vanuit	de	gemeente	in	de	richting	van	de	burgers	zou	beperkt	kunnen	worden	tot	een	bepaald	thema,	zoals	
groen,	 jeugd,	 veiligheid,	 enzovoort	 (/	 De	 gemeente	 hoeft	 niet	 haar	 gehele	 begroting	 transparant	 te	maken).	 Links	 staat	
helemaal	oneens	en	rechts	staat	helemaal	eens.	Geen	van	de	respondenten	heeft	helemaal	eens	ingevuld.	

6.2	Geldstromen	
Aan	de	 respondenten	 is	 gevraagd	of	 zij	 tussen	 verschillende	gemeenten	 vergelijkbare	geldstromen	
herkennen,	dus	of	dezelfde	geldstromen	bij	verschillende	gemeente	eenzelfde	pad	afleggen.	Niet	alle	
respondenten	hebben	deze	vraag	ingevuld	(63%).	Van	de	respondenten	die	de	vraag	hebben	ingevuld,	
was	de	meerderheid	neutraal	(50%),	een	iets	kleinere	minderheid	oneens	(35%)	en	de	kleinste	groep	
eens	(15%).	Er	zijn	dus	meer	respondenten	die	van	mening	zijn	dat	geldstromen	binnen	verschillende	
gemeenten	geen	vergelijkbare	paden	afleggen.		
	
Van	de	respondenten	die	het	eens	waren,	werd	gesteld	dat	veel	overheden	hetzelfde	doen,	ook	al	
denken	 ze	 dat	 ze	 anders	 zijn	 en	 dat	 het	moeilijk	 is	 om	 de	 overeenkomsten	 te	 vinden,	 hoewel	 de	
geldstromen	wel	eenzelfde	pad	afleggen.		
	
Van	de	respondenten	die	het	oneens	waren,	werden	diverse	verschillen	tussen	gemeenten	benadrukt,	
zoals	wanneer	de	ene	gemeente	eerder	financiële	steun	geeft	dan	de	ander,	er	verschillen	zijn	tussen	
het	uitgavenpatroon	van	verschillende	gemeenten	en	hetzelfde	geld	binnen	verschillende	gemeenten	
aan	andere	projecten	wordt	uitgegeven.	
	
6.3	Onderwerpen/	thema’s	
Aan	de	respondenten	 is	ook	gevraagd	welke	onderwerpen	en	thema’s	zij	 zijn	 tegengekomen	bij	de	
budgetmonitoring-	 burgerbegrotingstrajecten	 waaraan	 zij	 hebben	 deelgenomen.	 70%	 van	 de	
respondenten	heeft	deze	vraag	 ingevuld.	Hieronder	een	overzicht	en	op	de	volgende	bladzijde	een	
visualisatie	van	dit	overzicht:	

- Werk,	inkomen	en	participatie:	41.4%;	
- Onderwijs,	jeugd	en	diversiteit	en	welzijn	en	zorg	met	beide:	31%;	
- Stedelijke	ontwikkeling	en	wonen:	24.1%;	
- Openbare	orde	en	veiligheid,	verkeer	en	openbare	ruimte,	sport	en	overig:	17.2%;	
- Dienstverlening	en	informatie	en	economie:	13.8%;	
- Duurzaamheid	krijgt:	10.3%;	
- Cultuur:	17.2%.	
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Hieruit	blijkt	dus	dat	bij	de	meeste	trajecten	aandacht	werd	gegeven	aan	de	top	3:	Werk,	inkomen	en	
participatie,	gevolgd	door	onderwijs,	jeugd	en	diversiteit	en	welzijn	en	zorg	en	stedelijke	ontwikkeling	
en	wonen.	
	
6.4	Barrières	
63%	van	de	respondenten	heeft	de	vraag	ingevuld	welke	barrières	zij	tegenkwamen	bij	hun	traject	van	
budgetmonitoring/	de	burgerbegroting.	Hiervan	gaf	19%	aan	geen	barrières	 te	 zijn	 tegengekomen,	
31%	dat	 zij	 geen	 idee	hadden	en	50%	gaf	aan	dat	 zij	wel	degelijk	barrières	 zijn	 tegengekomen.	De	
barrières	die	men	is	tegengekomen,	hadden	betrekking	op:	

- Het	werven	van	vrijwilligers;	
- Weerstand	van	ambtenaren	om	te	werken	met	de	communities;	
- Te	weinig	inzicht;	
- Financiële	weerstand;	
- Moeilijk	te	bereiken;	
- Een	onbegrijpelijke	gemeentebegroting	voor	de	burger;	
- Geen	weet	van	het	geld	dat	er	omgaat	in	de	wijk	(2x);	
- Wil,	kennis	en	vaardigheid	van	gemeente	(bestuurders/ambtenaren),	sociaal	professionals	

(m.n.	 overheidsgesubsidieerde	 organisaties)	 én	 burgers	 om	 samen	 te	 werken	 aan	 het	
proces;	

- De	overheid	die	de	mening	van	de	burgers	buiten	beschouwing	laat;	
- Weinig	openheid	vanuit	de	gemeente;	
- Niet	genoeg	middelen	voor	het	proces;	
- Het	niet	durven	beginnen	aan	het	proces.	

	
Hieruit	 blijkt	 dus	 in	 het	 algemeen	 dat	 men	 weerstand	 krijgt	 vanuit	 de	 politiek,	 zowel	 ambtelijk,	
financieel	als	procedureel,	de	burgers	te	weinig	inzicht	krijgen	en	te	weinig	inzicht	hebben	in	het	proces	
en	er	spanning	is	in	de	samenwerking	tussen	de	burgers	en	de	ambtenaren.		
	
6.5	Succesfactoren	
Tot	 slot	 is	 aan	 de	 respondenten	 gevraagd	 welke	 factoren	 bijdragen	 aan	 het	 succes	 van	
budgetmonitoring	en	burgerbegroten.	63%	van	de	respondenten	heeft	deze	vraag	ingevuld,	waarvan	
37%	een	antwoord	heeft	gegeven	en	26%	geen	antwoord	heeft	kunnen	geven.	De	factoren	die	men	
heeft	opgenoemd,	zijn:	

- Minder	invloedrijke	mensen	in	het	proces	betrekken;	
- De	gemeenschap	bewust	maken	en	betrekken	(2x);	
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- Eerlijkheid	en	transparantie	(3x);	
- Luisteren,	gelijk	helpen;	
- Het	ontsluiten	van	financiële	open	data	(2x)	en	deze	visualiseren;	
- Samenwerken	(co-creatie)	(3x);	
- Samensturing;	
- Goede	communicatie	tussen	de	actoren.	

	
Hieruit	blijkt	dat	men	elkaar	moet	vinden,	enerzijds	in	de	administratief-financiële	systeemwereld	en	
anderzijds	in	de	leefwereld	creatief	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan	en	tot	actie	overgaan.	Iedereen	dient	
betrokken	 te	worden	 en	 de	 kwaliteit	 van	 de	 samenwerking	 tussen	 de	 verschillende	 actoren	 dient	
aandacht	te	krijgen.	Transparantie	(en	visualisatie)	en	communicatie	over	de	motieven	en	financiën	
zijn	hierbij	belangrijk.		
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7. Conclusies	en	aanbevelingen		
	
Deelvraag	1:	Welke	uitdagingen	doen	zich	 in	Nederland	voor	bij	het	 in	kaart	brengen	van	de	
geldstromen	rond	een	wijk?	
Het	 is	moeilijk	 om	 een	 aantal	 of	 alle	 budgetten	 te	 herleiden	 van	 de	 gemeente,	 omdat	 deze	 vaak	
verdeeld	zijn	over	meerdere	programma’s	en	dus	over	meerdere	loketten,	financiers	en	ambtenaren.	
Het	gebrek	aan	transparantie	heeft	daar	een	grote	invloed	op.	Bovendien	vraagt	het	inzichtelijk	maken	
van	de	budgetten	veel	inzet	van	de	ambtenaren	en	geduld	van	de	initiatiefnemers	(Hoofdstuk	1).		
Gemeenten	geven	niet	de	indruk	dat	zij	volledig	open	zijn	over	haar	financiën	en	daarnaast	zijn	deze	
financiën	 voor	 veel	mensen	 niet	 begrijpelijk.	 	Men	 krijgt	 veel	 weerstand	 vanuit	 de	 politiek,	 zowel	
ambtelijk,	financieel,	als	procedureel.	Burgers	hebben	en	krijgen	te	weinig	inzicht	in	het	proces	en	er	
bestaat	een	spanning	bij	de	samenwerking	van	de	burgers	en	de	gemeente	bij	budgetmonitoring	en	
de	burgerbegroting	(hoofdstuk	3).		
	
Er	zijn	dus	verschillen	tussen	de	wijk	en	de	stad	waar	rekening	mee	moet	worden	gehouden	bij	de	
vertaling	van	geldstromen:	

- Verschillen	in	schaalniveau’s:	bepaalde	diensten	die	op	gemeentelijk,	regionaal,	of	ander	
niveau	worden	uitgevoerd,	moeten	worden	vertaald	naar	de	buurt;	

- Verschillen	in	de	organisatie:	de	partijen	die	bij	budgetmonitoring	zijn	betrokken	(en	hun	
rol)	verschillen	van	die	van	de	gemeente;	

- Verschillen	in	de	processen:		de	processen	bij	de	toeverdeling	van	de	middelen	verschillen	
tussen	 de	 gemeente	 en	 de	 buurt.	 Het	 is	 anders	 vormgegeven	 en	 zoals	 hierboven	 is	
genoemd	zijn	er	meer	actoren	met	rollenl	

- Verschillen	in	administratie	tussen	de	systeemwereld	van	de	gemeente(n)	en	burgers:	de	
gemeente	denkt	vooral	in	geld	waar	de	buurt	vooral	in	middelen	denkt;	

- Verschillen	 in	actoren:	op	wijkniveau	zijn	andere	(niet-formele)	stakeholders	betrokken,	
zoals	de	burger	zelf,	lokale	ondernemers,	stichtingen,	enzovoort.	

	
Deelvraag	2:	Wat	zijn	de	doorslaggevend	factoren	bij	het	overwinnen	van	deze	uitdagingen	in	
Nederland?	
Het	verbinden	van	geldstromen	aan	de	wijk	is	een	grote	uitdaging	en	er	is	nog	geen	goed	antwoord.	
Veel	 bulkproducten	 kunnen	 niet	 op	 wijkniveau	 ingedeeld	 worden,	 omdat	 de	 samenleving	
gestratificeerd	is:	een	wijkbegroting	organiseert	activiteiten	op	wijkniveau,	terwijl	andere	activiteiten	
noodzakelijkerwijze	moeten	worden	geregeld	op	het	niveau	van	gehele	gemeente.	In	Brazilië	is	deze	
vorm	van	 transparantie	 sinds	1983	opgenomen	 in	de	grondwet	en	 is	er	daarvoor	een	minister	van	
transparantie.	In	Nederland	is	dat	niet	zo.	In	de	Eerste	Kamer	ligt	nu	het	initiatiefvoorstel	Wet	Open	
Overheid	die	hier	wellicht	verandering	in	teweeg	kan	brengen.			
	
Participatie	 is	 belangrijk	 van	 zowel	 overheid	 als	 burgers.	 Om	 geldstromen	 te	 kunnen	 herleiden	 is	
medewerking	 vanuit	 ambtenarij	 belangrijk.	 Het	 is	 een	 proces	 dat	 tijd	 en	 energie	 kost.	 Beiden,	 het	
administratief-financieel	systeem	en	de	leefwereld	van	burgers	moeten	creatief	met	elkaar	in	gesprek	
te	 gaan	 om	 tot	 actie	 over	 te	 kunnen	 gaan.	 Iedereen	moet	 betrokken	 zijn	 en	 de	 kwaliteit	 van	 de	
samenwerking	 tussen	de	verschillende	actoren	dient	aandacht	 te	krijgen.	Transparantie	 (en	visuali-
satie)	en	communicatie	over	de	motieven	en	financiën	zijn	hierbij	belangrijk	(hoofdstuk	3).	Daarvoor	
zijn	mensen	nodig	die	zowel	professional	als	bewoner	zijn,	die	op	de	grens	van	gemeente	en	burgers	
kunnen	bewegen.	Mensen	die	zich	verbinden	aan	kwaliteit	en	verschillende	talen	spreken,	zie	zowel	
sociaal	ondernemer	als	actor	zijn	en	goed	kunnen	verbinden,	linken,	tillen	en	verheffen	tussen	buurt,	
bestuur	en	economie.	De	kwaliteit	van	het	proces	is	essentieel:	interindividuele	interactie	tussen	alle	
betrokkenen	 en	 de	 betrokkenen	 elkaar	 leren	 kennen	 buiten	 hun	 rol	 in	 het	 proces	 om	 heeft	 een	
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positieve	invloed	op	de	uitwerking	van	het	proces.	Deze	interactie	dient	georganiseerd	te	worden,	net	
zoals	dat	binnen	de	gemeente	en	het	bedrijfsleven	gebeurd.		
	
Tot	slot	is	het	ontsluiten	van	financiële	informatie	belangrijk:	zo	kan	duidelijk	worden	gemaakt	welk	
deel	van	het	budget	naar	welke	wijk	gaat.	Dit	zou	moeten	in	een	eigen	administratie	naast	die	van	de	
gemeente	en	moet	gevisualiseerd	zijn	op	een	manier	die	bewoners	begrijpen.	Wanneer	nodig	moeten	
Burgers	 getraind	 worden	 om	 het	 te	 begrijpen.	 In	 die	 aparte	 administratie	 dient	 niet	 alleen	 het	
financiële	aspect	te	worden	opgenomen,	maar	ook	welke	middelen	en	arbeidskrachten	er	beschikbaar	
zijn.	Zo	kan	in	de	gesprekken	duidelijk	worden	gemaakt	welke	prioriteiten	er	zijn	is	en	hoe	deze	zouden	
kunnen	worden	aangepakt.	Bovendien	heeft	deze	administratie	meerdere	organisatieniveaus,	omdat	
verschillende	activiteiten	zijn	georganiseerd	op	schaalniveaus.	Het	proces	 is	dus	heel	belangrijk:	die	
eigen	administratie	moet	er	zijn	–	een	representatie	van	financiële	informatie	specifieke	toegesneden	
op	behoeften	en	begrip	van	bewoners	van	wijken.	Dat	is	een	cruciale	succesfactor.	De	structuur	van	
deze	 administratie	 moet	 niet	 alleen	 financieel,	 maar	 moet	 ook	 andere	 componenten	 bevatten.	
Meerdere	partijen	dragen	hieraan	mee	(hoofdstuk	1	en	2).			
	
De	doorslaggevende	factoren	kunnen	dus	worden	overwonnen	door	het	kunnen	vertalen	tussen	de	
systeemwereld	en	de	leefwereld.	Hierbij	is	het	belangrijk	dat		

- de	beschikbare	middelen	en	gelden	kunnen	worden	vertaald;	
- er	kwaliteit	wordt	gehecht	aan	het	lokale	proces;	
- er	vooral	gedacht	wordt	in	termen	van	initiatieven	en	hun	middelen	en	beschikbare	

bronnen,	waarbij	financiering	op	de	tweede	plaats	komt.		

Deelvraag	3:	Welke	relevante	ontwikkelingen	zijn	er	bezig	en	gaan	er	nog	gebeuren	omtrent	
burgermonitoring?	
Een	van	de	redenen	voor	deze	ontwikkeling	is	de	maatschappelijke	transitie.	In	de	afgelopen	eeuw	zijn	
belangrijke	sectoren	in	Nederland	verstatelijkt:	denk	aan	zorg,	overheid,	onderwijs	en	veiligheid.	Eén	
van	 de	 resultaten	 is	 dat	 het	 openbaar	 bestuur	 zodanig	 geprofessionaliseerd	 is	 dat	 de	 burger	 zich	
minder	betrokken	voelt.	Daarom	worden	er	nieuwe	vormen	bedacht	om	de	burger	beter	te	kunnen	
betrekken,	vormen	waarbij	wijkbewoners	zelf	verantwoordelijkheden	gaan	nemen.	
	
In	die	ontwikkelingen	zijn	er	drie	met	veel	raakvlakken:	Open	Spending,	burgerbegroting	en	de	Wet	
Open	Overheid.	Bij	de	burgerbegroting	gaan	inwoners	van	een	gemeente	aan	de	slag	met	een	budget	
dat	 door	 de	 gemeente	 apart	 is	 gelegd.	 Dergelijke	 budgetten	 zijn	 op	 verschillende	 manieren	
gereserveerd	voor	bewoners	en	elke	gemeente	heeft	een	andere	invulling.	Open	Spending	gaat	over	
het	transparant	maken	van	de	financiën	van	de	overheid.	Het	is	nog	in	ontwikkeling	en	er	moet	meer	
informatie	worden	verzameld	om	te	zien	of	het	mogelijk	is	om	overheidsdata	zo	te	kunnen	ontsluiten	
dat	 het	 voor	 budgetmonitoring	 van	 betekenis	 kan	 zijn.	 Op	 dit	 moment	 is	 dat	 nog	 niet	 het	 geval	
(hoofdstuk	1)	en	Open	Spending	moet	zich	nog	verder	ontwikkelen	voordat	het	zou	kunnen	bijdragen	
aan	een	buurtbegroting.	Omdat	men	nog	niet	beschikt	over	de	detaildata	van	gemeenten	is	het	(nog)	
niet	mogelijk	financiële	gegevens	te	ontsluiten	op	transactieniveau.	daarbij	kan	die	informatie	niet	zo	
simpel	worden	gemaakt	dat	die	makkelijk	begrijpelijk	is	en	dienen	burgers	zich	te	trainen	(Hoofdstuk	
2).		
Uit	de	verschillende	methoden	die	worden	gebruikt	burgers	bij	bepaalde	overheidsbestedingen	mee	
te	laten	beslissen,	blijkt	dat	er	niet	een	juiste	methode	is	om	geld	hiervoor	ter	beschikking	te	stellen.	
Het	kan	voor,	tijdens	en	na	het	opstellen	van	de	begroting.	Zowel	in	het	ontleden	van	geldstromen	als	
de	vormgeving	van	het	proces.	De	verschillende	experimenten	zijn	nog	in	volle	gang	en	het	is	te	vroeg	
om	te	zeggen	wat	de	juiste	methode	is	(hoofdstuk	2).	Uit	de	internetvragenlijst	blijkt	dat	men	liever	
heeft	dat	de	gemeente	al	haar	financiën	transparant	maakt,	in	plaats	van	bepaalde	thema’s.		
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Mocht	het	initiatiefwetsvoorstel	Wet	open	overheid	worden	aangenomen,	dan	zal	dit	een	grote	impact	
hebben	op	de	administratie	van	de	overheid	en	de	manier	waarop	burgers	deze	kunnen	inzien.	Het	zal	
bovendien	de	transparantie	vergroten	en	budgetmonitoring	vergemakkelijken.	
	
Relevante	ontwikkelingen	die	er	dus	nog	gaan	gebeuren,	zijn	wetgeving,	verder	onderzoek	naar	de	
ervaringen	van	de	projecten	en	verdere	praktische	projecten.	
	
Hoofdvraag:	Waarom	doen	er	zich	in	Nederland	uitdagingen	voor	bij	het	in	kaart	brengen	van	
de	geldstromen	die	er	rond	een	wijk	zijn	(in	het	kader	van	budgetmonitoring)	en	hoe	kan	men	
deze	barrières	overwinnen?	
De	barrières	die	zich	voordoen	bij	het	 in	kaart	brengen	van	de	geldstromen	 in	de	wijk	hebben	drie	
oorzaken:	medewerking	van	de	overheid	aan	burgers,	niet-herleidbare	geldstromen	en	de	moeilijk-
heidsgraad:	

- Medewerking	 van	 de	 overheid	 en	 burgers:	 mensenwerk	 is	 belangrijk.	 Zowel	 politieke,	
ambtelijke	als	medewerking	van	de	bewoners	is	een	vereiste:	

o Er	 dienen	 ambtenaren	 te	 zijn	 die	 meewerken	 aan	 het	 proces.	 Deze	 ambtenaren	
verzorgen	de	begeleiding	van	het	proces	tussen	de	verschillende	actoren,	houden	zich	
bezig	met	het	inzichtelijk	maken	van	de	geldstromen	door	samen	te	werken	met	de	
gemeente	en	de	burgers	en	functioneren	als	tussenpersoon	tussen	de	gemeente	en	
de	burgers	om	de	belangen	van	beide	partijen	duidelijk	te	maken	aan	elkaar;	

o De	politiek	dient	het	proces	te	ondersteunen	en	ruimte	te	bieden.	Politiek	draagvlak	
is	belangrijk	voor	de	uitvoerbaarheid;	

o Er	dienen	voldoende	bewoners	te	zijn	die	bereid	zijn	te	participeren	en	zich	te	laten	
trainen	 om	 optimaal	 te	 presteren	 in	 het	 proces.	 Financiële	 data	 dient	 te	 worden	
gevisualiseerd.		

	
- Niet-herleidbare	geldstromen:	niet	al	het	geld	dat	beschikbaar	is	voor	de	wijk	is	makkelijk	te	

identificeren	of	nuttig	om	dat	te	doen.	Daarvoor	zijn	verschillende	redenen:	
o 80%	van	de	gemeentelijke	begroting	zit	dicht	met	vaste	afspraken	die	niet	of	nauwe-

lijks	kunnen	worden	aangepast;	
o Bepaalde	activiteiten	kunnen	niet	op	wijkniveau	geregeld	worden,	omdat	deze	zich	

niet	laten	toespitsen	op	wijkniveau,	zoals	de	vuilnisophaaldienst;	
o Er	wordt	niet	altijd	gekeken	naar	bedragen,	maar	soms	naar	het	aantal	gerealiseerde	

producten;	
o Bij	grote(re)	organisaties	die	uit	verschillende	divisies	bestaan	die	niet	met	elkaar	in	

verband	staan,	is	het	onmogelijk	geld	naar	een	bepaalde	instelling	te	herleiden,	omdat	
een	deel	van	dat	geld	verdwijnt	in	het	bestuur	en	management	en	dergelijke	en	meer	
dingen	die	niet	terug	te	zien	zijn;	

o Eilandjes	cultuur	binnen	verschillende	afdelingen	bij	de	gemeente.	
	

- De	moeilijkheidsgraad:	het	is	moeilijk	alle	budgetten	te	herleide	van	de	gemeente.	Hiervoor	
zijn	een	aantal	redenen:	

o Budgetten	kunnen	opgedeeld	 zijn	 in	meerdere	programma’s,	 loketten,	diensten	en	
medewerkers.	 Deze	 kennen	 de	 eigen	 budgetten	 wel	 maar	 zijn	 niet	 in	 staat	 een	
gezamenlijk	overzicht	te	creëren;	

o Het	inzichtelijk	maken	van	budgetten	voor	wijken	en	bewoners	vraagt	inspanning	van	
ambtenaren	en	geduld	van	de	initiatiefnemers;	

o Er	zijn	vele	manieren	om	geld	uit	de	begroting	beschikbaar	te	maken.	
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Men	heeft	twee	opties	om	deze	barrières	te	overwinnen:	men	kan	aan	het	werk	tot	resultaten	worden	
geboekt	of	men	kan	wachten	op	ontwikkelingen	als	Open	Spending,	Democratic	Challenge,	de	Wet	
Open	Overheid	en	internationale	ontwikkelingen.	
	
Als	men	aan	het	werk	gaat	tot	resultaten	worden	geboekt,	betekend	dat	dat	er	voldoende	medewer-
king	dient	te	zijn	vanuit	zowel	de	overheid	(ambtelijk	en	politiek)	als	de	bewoners.	Het	proces	kost	tijd	
en	 energie	 en	 vereist	 een	organisatie	 die	 kan	dienen	 als	 tussenschakel	 tussen	de	 gemeente	 en	de	
bewoners.	Het	vereist	een	goed	ingericht	en	geregeld	proces,	waarbij	bewoners	en	de	ambtenaren	
elkaar	ook	kennen	buiten	hun	rol	in	het	proces.	Burgers	dienen	getraind	te	worden	om	het	proces	en	
de	documenten	in	hun	gemeente	te	begrijpen.	Niet	alleen	het	financiële	aspect	moet	in	het	proces	aan	
de	orde	komen,	maar	ook	andere	beschikbare	middelen	en	arbeidskrachten	terwijl	financiën	er	daarbij	
minder	toe	doen.		
	
Ontwikkelingen	die	men	kan	verwachten	en	die	helpen	bij	het	overwinnen	van	de	uitdagingen	om	
geldstromen	in	kaart	te	brengen:	

- Het	initiatiefwetsvoorstel	Wet	open	overheid,	die	gericht	is	op	het	transparanter	maken	van	
de	administratie	van	de	overheid;	

- Open	 Spending,	 deze	 streeft	 naar	 het	 vrijgeven	 van	 financiële	 data	 als	 begrotingen	 en	
jaarverslagen	 door	 overheden	 of	 publieke	 organisaties	 die	met	 overheidsgeld	 gefinancierd	
worden.	Deze	data	worden	dan	vrijgegeven	als	open	data.	Op	dit	moment	is	men	bezig	met	
het	verzamelen	van	detaildata	van	gemeenten,	dit	zijn	data	die	direct	uit	de	administraties	van	
gemeentes	en	provincies	komt.	Hierin	is	alles	op	factuurniveau	te	vinden;	

- Democratic	Challenge,	dit	is	een	programma	van	de	Vereniging	van	Nederlandse	Gemeenten	
en	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties.	Dit	programma	is	gericht	op	
vernieuwing	van	de	lokale	democratie	en	binnen	dit	programma’s	zijn	een	aantal	thema’s	te	
vinden	die	raakvlak	hebben	met	het	in	kaart	brengen	van	geldstromen.	Deze	thema’s	zijn:	de	
burgerbegroting	en	de	wijkboekhouding;	

- De	Burgerbegroting	in	de	gemeente	Emmen,	hier	is	men	bezig	met	het	in	stukjes	ontleden	van	
de	begroting.	Zij	kijken	welk	geld	er	in	de	wijk	omgaat	en	brengen	dat	in	kaart.	Medio	2018	
komt	de	gemeente	met	een	evaluatie	en	aan	de	hand	hiervan	zal	verder	worden	besloten	over	
het	lot	van	de	pilot.		

	
Aanbevelingen	
Uit	de	bovenstaande	conclusies	zijn	meerdere	aanbevelingen	te	geven	voor	het	in	kaart	brengen	van	
de	geldstromen	door	de	wijk:	
	
Aanbeveling	1:	nog	niet	begonnen?	Wacht	het	dan	nog	even	af	
Duidelijk	is	dus	dat	de	ontwikkelingen	in	een	vroeg	stadium	bevinden:	het	zijn	allemaal	pogingen.	Men	
is	afhankelijk	van	pioniers	en	het	proces	is	breekbaar.	Het	proces	is	afhankelijk	van	individuen,	mensen	
die	én	analytisch	kunnen	denken	én	een	financiële	achtergrond	hebben	én	in	de	wijk	zitten.	Het	is	nog	
vroeg	 in	 het	 proces,	 de	 contouren	 van	 de	 administratie	 en	 de	 grondproblemen	 zijn	 zichtbaar:	 de	
koppeling	van	hogere	niveaus	aan	lagere	niveaus.		
	
Iedereen	 drukt	 uit	 wat	 hij	 of	 zij	 wil,	 omdat	 deze	 ontwikkelingen	 er	 nog	 nooit	 zijn	 geweest.	 Uit	
gesprekken	met	 topexperts	blijft	dat	het	proces	 zich	nog	aan	het	ontwikkelen	 is.	Er	 zijn	nauwelijks	
resultaten	in	Nederland:	het	is	work	in	progress.	In	Brazilië,	Amerika	en	Duitsland	is	men	al	aardig	op	
weg,	 maar	 Nederland	 bevindt	 zich	 nog	 in	 de	 beginfase.	 De	 programma’s	 Open	 Overheid	 van	 het	
ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties	en	Democratic	Challenge	van	de	Vereniging	
van	Nederlandse	Gemeenten	en	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties	zijn	nog	
volop	 aan	 het	 experimenteren	 met	 onderwerpen	 als	 deze.	 Daarnaast	 kan	 Open	 Spending	 een	
belangrijke	rol	spelen,	zodra	deze	gedetailleerdere	informatie	over	de	financiën	van	de	gemeenten	kan	
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ontsluiten.	In	Emmen	is	men	bezig	met	een	vergelijkbaar	proces	als	budgetmonitoring	in	Amsterdam	
Oost.	 Echter	 draagt	 het	 hier	 de	 naam	 burgerbegroting.	 Medio	 2018	 komt	 de	 gemeente	 met	 een	
evaluatie	en	het	proces	is	nu	volop	aan	de	gang.	Omdat	in	2018	verder	over	het	lot	van	de	pilot	zal	
worden	besloten,	wordt	geadviseerd	tegen	die	tijd	verder	te	kijken	naar	deze	ontwikkeling.	Op	het	
moment	van	schrijven	zit	deze	pilot	nog	 in	een	te	vroeg	stadium.	Zodra	deze	ontwikkelingen	grote	
stappen	hebben	gemaakt,	is	het	makkelijker	te	beginnen	met	een	methode	als	budgetmonitoring	of	
de	burgerbegroting.		
	
Aanbeveling	2:	wil	je	beginnen?	Kijk	eerst	of	het	iets	voor	jou	is	
De	manier	hoe	men	organiseert	dat	burgers	participeren	is	belangrijk.	Bij	de	Indische	buurt	hebben	de	
inwoners	zelf	aan	de	deur	van	de	overheid	geklopt	–	het	initiatief	kwam	in	de	Indische	buurt	vanuit	de	
bewoners	–	maar	wat	moet	je	doen	als	dit	niet	het	geval	is?	Hoe	mobiliseer	je	de	burgers	zonder	het	
proces	 teveel	 te	 sturen?	 Burgers	 hebben	 in	 de	 Indische	 Buurt	 vrijwillig	 trainingen	 gevolgd	 om	 de	
gegevens	van	de	gemeente	beter	te	kunnen	begrijpen.	Dat	is	belangrijk,	want	stel	dat	de	overheid	met	
het	initiatief	zou	komen,	dan	stelt	de	overheid	ook	vaak	regels	op.	De	totstandkoming	en	uiteindelijke	
inhoud	van	de	regels	hebben	een	grote	invloed	op	het	verloop	van	het	proces.		
	
Aan	de	andere	kant	is	het	ook	belangrijk	dat	de	overheid	wil	participeren.	Zoals	uit	de	brochure	Follow	
the	Money	is	gebleken	en	is	te	merken	aan	de	structuurverandering	van	de	stadsdelen	in	Amsterdam.	
Sinds	de	structuurveranderingen	moet	men	naar	de	centrale	stad	en	die	zag	het	niet	zitten.	De	online	
buurtbegroting	werd	niet	doorgezet	en	dus	offline	gehaald	en	het	project	was	in	gevaar	waardoor	men	
grote	sprongen	moest	nemen.	Het	resultaat	was	buurtbesteden.		
	
Aanbeveling	3:	ben	je	begonnen?	Ga	zo	door	
De	koers	in	Nederland	word	bepaald	door	de	gemeenten	die	de	voortrekkersrol	hebben.	Als	men	een	
methode	wilt	ontwikkelen,	gebruikt	men	andere	gemeenten	als	inspiratiebron.	Er	zijn	op	dit	moment	
vele	trajecten	aan	de	gang	en	geen	van	hen	hebben	het	beste	antwoord.	Beetje	bij	beetje	wordt	er	
progressie	geboekt,	maar	nog	niet	zodoende	dat	er	een	methodiek	is	uitontwikkeld.		
	
Budgetmonitoring	 en	 de	 burgerbegroting	 passen	 binnen	 de	 transitie	 bij	 de	 Nederlandse	 overheid,	
waarbij	de	overheid	een	stapje	terug	doet	en	de	burgers	een	stapje	naar	voren.	Het	mag	dan	wel	work	
in	 progress	 zijn,	 maar	 het	 zal	 toch	 nodig	 zijn.	 Burgers	 gaan	 steeds	 meer	 taken	 van	 de	 overheid	
overnemen	en	deze	ontwikkelingen	horen	daarbij.		
	
Aanbeveling	4:	doe	onderzoek	
Doe	onderzoek	naar	de	structuur	van	wijkfinanciën	en	de	manier	waarop	die	bijdragen	aan	lokale	
processen	en	participatie.	Hierover	is	nog	onvoldoende	inzicht.	Dit	inzicht	kan	bijdragen	aan	de	
vormgeving	van	lokale	burgerparticipatietrajecten.	Er	dient	rekenening	gehouden	te	worden	met	het	
feit	dat	deze	lokale	financiën	kunnen	verschillen.	

Aanbeveling	5:	stimuleer	digitale	ondersteuning	van	dergelijke	processen	
Technologie	kan	bijdragen	aan	de	vergemakkelijking	van	een	dergelijk	proces.	Het	kan	bijdragen	aan	
de	coördinatie,	uitvoering	en	vormgeving	van	processen,	het	kan	de	communicatie	sterk	verbeteren	
omdat	iedereen	constant	met	elkaar	is	verbonden	en	het	maakt	het	proces	inzichtelijk	doordat	alles	
online	te	vinden	is.	

Aanbeveling	6:	verken	de	mogelijke	vertaling	van	de	financiële	administratie	van	de	systeemwereld	van	
de	lokale	overheid	naar	de	leefwereld	van	burgers.		
Dat	is	zowel	van	belang	voor	transparantie	als	voor	het	stimuleren	van	het	proces	van	
burgerbegroting.	Zo	kan	duidelijk	worden	welke	gelden	beschikbaar	zijn	en	kan	besproken	worden	
welke	gelden	de	buurt	anders	of	beter	besteed	wilt	zien	worden.		
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Bijlagen	
In	de	bijlagen	zullen	de	volgende	documenten	te	vinden	zijn:	

- Het	operationalisatieschema	
- De	topiclijst	van	de	diepte-interviews		
- Wat	informatie	over	de	transcipten	
- De	surveyresultaten	
- De	opzet	van	de	survey	
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Operationalisatieschema	
De	belangrijk	begrippen	in	dit	onderzoek	zijn:	

- Budgetmonitoring:	Budgetmonitoring	is	een	instrument	waardoor	burgers,	communities	en	
andere	organisaties	zicht	krijgen	op	de	besteding	van	overheid	of	andere	organisaties	
(Azarhoosh,	2017).	

- Burgerbegroting:	een	besluitvormend	proces	waarin	burgers	meedenken	en	onderhandelen	over	
het	verdelen	van	publieke	geldbronnen	(Democratic	Challenge,	2017).	

- Geldstromen	(door	de	wijk):	samenvoeging	van	het	woord	‘geld’	en	het	woord	‘stroom’	
o Geld:	vermogen,	kapitaal,	algemeen	ruilmiddel	van	metaal	of	papier	(Van	Dale,	2017).	
o Stroom:	zich	voortbewegende	massa	van	een	vloeistof	(Van	Dale,	2017).	

§ Betekenis	in	dit	onderzoek:	zich	voortbewegende	massa	van	geld	door	de	wijk.	
- Barrières:	een	hindernis	(Van	Dale,	2017),	belemmering	(Muiswerk,	2017).	

Begrip	 Dimensies	 Eventueel	subdimensies	 Indicatoren	
Budgetmonitoring	/	
burgerbegroting	

Transparantie	 Mate	van	transparantie	 Inzichtelijkheid	
bedrijfsvoering	
(Financiële	
begrippen,	2017)	

	 Publieke	
verantwoording	

Mate	van	
verantwoording	

Overheidsinkomsten	
en	-uitgaven	
openbaar	
(Expertisepunt	Open	
Overheid,	2017)	

	 Participatie	 Meebeslissen	 Deelneming	
	
Inspraak	
	
Eigen	regie	nemen	
(Houten	&	
Winsemius,	2010)	

	 Taken	(volledig)	
overnemen	

	 Co-creatie	 Samenwerken	in	
netwerken	
	
Verschillende	
partijen		
	
Gezamenlijk	
resultaat	(Berlo,	
2012)	

	 Thema’s	 Verschillende	
domeinen4	

Dienstverlening	
Openbare	orde	
Openbare	ruimte	
Economie	
Sociaal	
Veiligheid	
Milieu	
Groen	

																																																													
4	De	verschillende	domeinen	verschillen	per	traject,	de	bij	de	indicatoren	genoemde	domeinen	kunnen	nog	
worden	uitgebreid	na	literatuuronderzoek	
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Geldstromen	(rond	
een	wijk)	5	

Overheidsgeld	 Rijksoverheid	 Subsidies	
Reserveringen	
Kosten		 Decentrale	overheid	

	 Non-profit	 Stichtingen	 Fonds	
	 Verenigingen	 Fonds	
	 Privaat	 Midden-	en	kleinbedrijf	 Donaties	
	 Wijkbewoners	 Donaties	
	 Onbekende	

geldstromen	
Onbekende	partijen	 Niet	in	kaart	

gebracht	
Barrières6	 Barrières	vanuit	de	

gemeente	
Wetgeving	 Vastgelegd	in	de	

wetgeving,	zoals	
APV,	wetten,	
verdragen,	AMvB’s,	
enzovoort.	

	 Mate	van	samenwerking	 De	mate	waarin	de	
gemeente	
meewerkt	en	
bijdraagt	aan	het	
proces.	

	 Barrières	vanuit	de	
bewoners	

Mate	van	samenwerking	 De	mate	waarin	de	
bewoners	
meewerken	en	
bijdragen	aan	het	
proces.	

	 (nog)	Onbekende	
barrières	

Mate	van	bekendheid	 Onontdekte	
hindernissen	en	
obstakels.		

	 	

																																																													
5	Gebaseerd	op	gesprekken	met	Ramin	Azarhoosh	(Firoez),	maatschappelijk	ondernemer	bij	het	Centrum	voor	
Budgetmonitoring	en	Burgerparticipatie.	
6	Gebaseerd	op	gesprekken	met	de	lectoren	Bert	Mulder	en	Martijn	Hartog	van	eSociety	Instituut.	
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Topiclijst	diepte-interviews	en	focusgroepen	(expertmeetings)	onderzoek	
geldstromen	in	kaart	brengen	+	barrières	en	succesfactoren	
	

Intro	
- Opzet	/	opname	/	anonimiteit	
- Voorstellen	/	ervaring	met	onderwerp	/	Wat	heb	ik	gedaan?	

Algemeen	
- Werkzaamheden	die	u	heb	verricht?	
- Mensen	met	wie	u	hebt	samengewerkt?	
- Hoe	is	het	proces	verlopen?	

Geldstromen	
- Hoe	hebben	jullie	geprobeerd	de	geldstromen	in	kaart	te	brengen?	
- Wat	was	daarvoor	nodig?	
- Wie	kwamen	daarbij	kijken?	
- Zaten	er	verschillende	eisen/kenmerken	aan	verschillende	gelden?	

Barrières	
- Welke	barrières	kwamen	jullie	tegen	bij	het	in	kaart	brengen	van	de	geldstromen?	
- Hoe	zijn	jullie	daarmee	omgegaan?	
- Wat	is	gelukt?	
- Wat	is	niet	gelukt?	
- Waarom	is	dat	wel/niet	gelukt?	

Succesfactoren	
- Welke	factoren	achten	jullie	succesvol	bij	budgetmonitoring?	
- Welke	factoren	hebben	bijgedragen	aan	het	in	kaart	brengen	van	de	geldstromen?	
- Welke	factoren	waren	belangrijk	bij	de	verschillende	partijen?	

Proces	
- Hoe	zag	het	proces	eruit?	
- Wie	waren	erbij	betrokken?	En	wat	waren	hun	belangen?	
- Welke	route	is	afgelegd/	wat	waren	de	stappen?	
- Waar	stond	men	lang	bij	vast?	
- Hoe	was	de	samenwerking	met	de	gemeente?	
- Hoe	was	de	samenwerking	met	de	bewoners?	

Afsluiten	
- Willen	jullie	nog	iets	bespreken?	
- Bedankt	voor	het	interview	
- Afsluiten:	ik	zal	u	de	resultaten	toesturen.	
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Transcripten	
Hieronder	zal	wat	achtergrondinformatie	worden	gegeven	van	de	deelnemers	van	de	interviews.	

Ø Ramin	Azarhoosh	(Firoez):		 trainer/adviseur	bij	het	Centrum	voor	Budgetmonitoring	en	
Burgerparticipatie	

	
Ø Sander	Eijgenraam:		 	 studentonderzoeker	sociale	wetenschappen	van	de	Vrije	

Universiteit	van	Amsterdam.	Doet	onderzoek	naar	de	sociale	dynamiek	bij	budgetmonitoring	
zoals	uitgevoerd	in	Amsterdam	Oost.		

	
Ø Martijn	Kool:		 	 	 directeur	van	het	Centrum	voor	Budgetmonitoring	en	

Burgerparticipatie.		
	

	
Ø Mellouki	Cadat:		 	 Senior	adviseur	bij	Movisie,	domein:	kennis	en	aanpak	van	

sociale	vraagstukken	
	

Ø Bert	Mulder:		 	 	 lector	bij	het	lectoraat	Informatie,	Technologie	en	
Samenleving	binnen	de	Haagse	Samenleving	binnen	de	Haagse	Hogeschool.	
	

	
Ø Martijn	Hartog:		 	 coördinerend	onderzoeker	bij	het	lectoraat	Informatie,	

Technologie	en	Samenleving	binnen	de	Haagse	Samenleving	binnen	de	Haagse	Hogeschool.	
	

Ø Nazir	Nikzad:	 	 	 studentonderzoeker	van	de	opleiding	HBO	Accountancy	bij	
het	lectoraat	Informatie,	Technologie	en	Samenleving	binnen	de	Haagse	Hogeschool.	Doet	
onderzoek	naar	Open	Spending.		
	

Ø Ilan	Stoelinga:		 	 	 was	betrokken	bij	het	Centrum	van	Budgetmonitoring	en	
Burgerparticipatie.	Heeft	in	Amsterdam	gewerkt	aan	een	tool	–	de	buurtbegroting-		om	
financiële	informatie	te	ontsluiten.	
	

Ø Tom	Kunzler:	 	 	 Programma-manager	Politiek	&	Bestuur	bij	Open	State	
Foundation.	Werkt	aan	participatie	door	middel	van	het	verbeteren	van	
overheidstransparantie	met	digitale	tools	en	open	data.		
	

Ø Joop	Hofman:	 	 	 Landelijk	bekend	als	expert	op	het	gebied	van	de	
burgerbegroting.	
	
De	transcripten	zitten	in	een	apart	bestand	vanwege	de	hoeveelheid	bladzijdes	die	het	stuk	
in	beslag	neemt.	Deze	zijn	apart	toegevoegd.	 	
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Surveyresultaten	(online	enquête)	
Aan	de	hand	van	de	interviews	is	er	een	internationale	online	enquête	afgelegd	onder	relevante	
groepen	op	Facebook,	LinkedIn	en	Twitter.	Hoewel	dit	als	een	hele	grote	steekproef	klinkt,	is	het	
aantal	leden	–	en	helemaal	het	aantal	actieve	leden	–	online	beperkt.	De	enquête	was	beschikbaar	in	
zowel	het	Engels	als	het	Nederlands	en	kreeg	in	totaal	41	reacties.	In	dit	hoofdstuk	zullen	de	
resultaten	worden	uitgewerkt	en	geanalyseerd.		
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Achtergrond	geënquêteerden	
Allereerst	werd	er	in	de	enquête	gevraagd	naar	een	aantal	persoonlijke	eigenschappen,	om	een	
beter	beeld	te	krijgen	van	de	respondenten.	Deze	vragen	gingen	over	de	sector	waar	iemand	
werkzaam	is,	de	ervaring	met	betrekking	tot	het	onderwerp	en	de	mate	waarin	de	respondent	zich	
beschouwd	als	actieve	burger.	Er	is	niet	gevraag	naar	het	woonplaats,	omdat	de	verschillende	
vormen	van	budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting	zodanig	verschillen,	dat	er	geen	generieke	
uitspraken	kunnen	worden	gedaan	over	het	land.		

Taal	
Van	de	41	respondenten,	hebben	er	4	de	Engelstalige	versie	gekozen	en	37	de	Nederlandse	versie.	
De	enquête	is	dus	grotendeels	(90.2%)		door	Nederlands	sprekende	mensen	ingevuld.		

	

Sector	
Het	overgrote	deel	van	de	respondenten	is	werkzaam	in	de	publieke	of	private	sector.	14	mensen	zijn	
werkzaam	in	de	private	sector	en	19	in	de	publieke	sector.	Daarnaast	hebben	6	studenten	de	
enquête	ingevuld,	1	persoon	die	bij	een	Niet	Gouvermentele	organisatie	werkt	en	een	die	bij	de	
gezondheidszorg	werkt.	
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Burgerschap	
Bij	de	vraag	‘Bent	u	een	actieve	burger?	/	Doet	u	aan	burgerparticipatie?’	was	het	overgrote	deel	
neutraal.	Deze	vraag	werd	gesteld	op	een	schaal	van	1	(helemaal	niet)	tot	5	(ja,	vaak).	20	mensen	
hebben	ingevuld	dat	zij	neutraal	waren	over	hun	burgerschap.	9	mensen	hebben	ingevuld	dat	zij	
regelmatig	aan	burgerparticipatie	doen,	6	mensen	soms,	5	mensen	vaak	en	een	persoon	helemaal	
niet.		

	

Bekendheid	met	het	onderwerp	
Onder	de	respondenten	is	gevraagd	naar	hun	bekendheid	t.o.v.	het	onderwerp.	Hierbij	is	ook	
gevraagd	naar	de	bekendheid	van	Open	Spending.		

Van	de	41	respondenten,	waren	er	4	onbekend	met	het	onderwerp	en	dus	37	bekend	met	het	
onderwerp.	Van	de	mensen	die	bekend	zijn	met	het	onderwerp,	zouden	13	personen	meer	inzicht	
willen	in	de	gegevens	van	zijn/haar	overheid,	komen	5	personen	Open	Spending	tegen	in	hun	
werkzaamheden,	hebben	10	personen	concreet	met	dit	onderwerp	te	maken	en	hebben	er	9	
personen	weleens	over	gehoord.		
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Bij	budgetmonitoring	/	de	burgerbegroting	waren	er	3	personen	onbekend	met	het	onderwerp.	Van	
de	overige	38	personen	die	bekend	waren	met	dit	onderwerp	komen	16	personen	het	tegen	in	hun	
werkzaamheden,	hebben	10	personen	concreet	met	dit	onderwerp	te	maken	en	hebben	er	12	
weleens	over	dit	onderwerp	gehoord.		

	

Financiën		
Onder	de	respondenten	is	ook	gevraagd	naar	een	aantal	aspecten	wat	betreft	de	financiën	van	hun	
overheid	(gemeente,	provincie,	enz.).	Hierbij	gaat	het	vooral	over	de	openheid	van	financiële	data,	
de	begrijpelijkheid	en	de	compleetheid.	

27	van	de	41	respondenten	zijn	neutraal	over	de	mate	van	openheid	van	hun	gemeente	wat	betreft	
financiële	data.	7	mensen	vinden	dat	hun	gemeente	open	is	over	financiële	data,	1	persoon	vindt	hun	
gemeente	volledig	open	hierover	is,	4	personen	matig	en	1	persoon	vindt	van	niet.	

	

De	mate	van	openheid	van	financiële	data	van	een	gemeente	volgens	de	respondenten.	
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Over	de	mate	van	begrijpelijkheid	van	financiële	data	van	de	gemeente,	neigen	de	meesten	
respondenten	naar	helemaal	niet.	25	personen	begrijpen	de	financiële	data	van	de	gemeente	niet,	
gevolgd	door	8	mensen	die	het	matig	begrijpen,	6	mensen	die	neutraal	zijn,	2	mensen	die	het	redelijk	
begrijpen	en	0	mensen	die	het	helemaal	begrijpen.		

	
De	mate	van	begrijpelijkheid	van	de	financiële	data	van	de	gemeente	volgens	de	respondenten.		

Over	de	mate	van	compleetheid	zijn	de	respondenten	iets	positiever	dan	de	mate	van	
begrijpelijkheid	van	de	financiële	gegevens	van	de	gemeente.	2	respondenten	vinden	de	financiële	
gegevens	van	de	gemeente	die	beschikbaar	zijn	compleet.	15	mensen	vinden	de	financiële	gegevens	
van	de	gemeente	die	beschikbaar	zijn	redelijk.	15	mensen	zijn	neutraal	over	deze	vraag,	7	matig	en	1	
respondent	vindt	dat	de	financiële	gegevens	van	de	gemeente	die	beschikbaar	zijn	incompleet	zijn.		

	
De	mate	van	compleetheid	van	de	financiële	gegevens	van	de	gemeente	volgens	de	respondenten.		
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De	laatste	gesloten	vraag	die	gesteld	is	heeft	de	vorm	van	een	stelling.	Die	stelling	ging	over	de	mate	
van	transparantie	die	de	gemeente	geeft	over	haar	begroting.	Geen	van	de	respondenten	vindt	dat	
de	gemeente	niet	haar	hele	begroting	hoeft	te	publiceren.	12	respondenten	vinden	van	wel,	6	
respondenten	zijn	het	redelijk	oneens	met	de	stelling,	13	neutraal	en	10	redelijk	eens.			

	

Stelling:	Transparantie	vanuit	de	gemeente	in	de	richting	van	de	burgers	zou	beperkt	kunnen	worden	tot	een	bepaald	
thema,	zoals	groen,	jeugd,	veiligheid,	enzovoort	(/	De	gemeente	hoeft	niet	haar	gehele	begroting	transparant	te	maken)	

Open	vragen	
De	open	vragen	gaan	over	budgetmonitoring	en	de	burgerbegroting	en	zijn	vooral	bedoel	om	
informatie	te	winnen	uit	de	respondenten.	Vanwege	de	incompleetheid	van	bepaalde	informatie	uit	
het	literatuuronderzoek	en	de	interviews	is	gekozen	deze	vragen	te	stellen	om	meer	helderheid	te	
krijgen.		

De	eerste	vraag	had	betrekking	op	de	geldstromen:	

Door	de	wijk	gaan	meerdere	geldstromen:	er	gaat	geld	vanuit	sectoren	als	gemeente,	fondsen,	het	
mkb,	enzovoort	naar	bepaalde	thema's	(zoals	groen,	jeugd	en	veiligheid).	Wat	vindt	u	van	de	
volgende	stelling:	'De	soorten	verschillende	geldstromen	zijn	binnen	verschillende	gemeenten	veelal	
vergelijkbaar	(geldstromen	naar	thema's	binnen	verschillende	gemeenten	leggen	dus	vaak	hetzelfde	
pad	af).	Eens/oneens?	+	toelichting.	

26	van	de	41	respondenten	hebben	antwoord	gegeven	op	deze	vraag.	4	respondenten	waren	het	
eens	met	de	stelling,	13	neutraal	en	9	oneens.		

Van	de	respondenten	die	het	eens	waren	met	de	stelling,	hebben	er	twee	toelichting	gegeven.	Deze	
luidden:		

‘overheden	doen	veel	hetzelfde,	ook	al	denken	ze	dat	ze	volledig	verschillend	zijn.‘	

‘Agree	but	making	the	associations	might	be	difficult.’	

Van	de	respondenten	die	neutraal	waren,	hebben	er	geen	toelichting	gegeven.	Enkelen	begrepen	de	
vraag	niet	helemaal.	2	respondenten	gaven	aan	dat	zij	de	vraag	niet	begrijpten.		

Van	de	respondenten	die	het	oneens	waren	met	de	stelling	werden	uiteenlopende	stellingen	
gegeven:	
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‘de	ene	gemeente	geeft	sneller	financiële	steun	dan	de	ander.	Dit	is	echter	niet	met	zekerheid	
te	zeggen,	omdat	er	hier	geen	inzicht	in	is	voor	een	burger’	

‘een	plattelands	gemeente	investeert	meer	in	groen	en	duurzaamheid	dan	een	
stadsgemeente’	

‘Omdat	groengeld	soms	komt	uit	WMO	bijvoorbeeld	of	dat	sociaal	geld	ingezet	wordt	voor	
een	park	(ontmoeting,	educatie,	groen,....).	Het	scheiden	in	thema's	klinkt	handzaam	maar	in	
praktijk	is	het	leven	een	mix	van	thema’s’	

‘in	sommige	gemeente	wonen	veel	ondernemer	en	in	andere	wonen	veel	(niet)meesterlijke	
immigranten’	

‘binnen	een	rechtstaat	als	Nederland	is	er	(buiten	maffiatoestanden/corruptie)	maar	beperkte	
ruimte	voor	gedecentraliseerde	anarchie	maar	er	zijn	er	wel	vele	wegen	die	naar	Rome	leiden.	
Ik	bedoel	hiermee:	een	creatieve	gemeente	kan	allerlei	manieren	organiseren	om	haar	geld	bij	
thema's	(lees	lokale	leveranciers)	gericht	te	brengen’	

‘Zou	handig	zijn	als	het	beter	aansluit’	

‘Ik	zie	veel	verschil	tussen	gemeenten’	

‘geldstroom	is	van	ondergeschikt	belang’	

‘I	think	there	are	some	general	overlapping	concerns	between	municipalities	but	there	
emphasis	can	be	different’	

	

Vervolgens	is	er	gevraagd	naar	de	onderwerpen	/	thema’s	waar	men	zowel	mee	te	maken	heeft	
gehad	bij	de	budgetmonitorings-	/	de	burgerbegrotingstrajecten.	29	van	de	41	respondenten	heeft	
deze	vraag	ingevuld.	Het	was	mogelijk	meerdere	antwoorden	te	geven	bij	deze	vraag.	Het	overgrote	
deel	van	de	respondenten	heeft	ingevuld	dat	zij	te	maken	hebben	gehad	met	de	onderwerpen	werk,	
inkomen	en	participatie,	deze	kreeg	12	stemmen.	Daarna	volgen	de	twee	onderwerpen	onderwijs,	
jeugd	en	diversiteit	en	welzijn	en	zorg	met	beide	9	stemmen.	Stedelijke	ontwikkeling	en	wonen	krijgt	
7	stemmen.	Openbare	orde	en	veiligheid,	verkeer	en	openbare	ruimte,	sport	en	overig	krijgen	5	
stemmen.	Dienstverlening	en	informatie	en	economie	krijgen	4	stemmen.	Duurzaamheid	krijgt	3	
stemmen	en	tot	slot	krijgt	cultuur	2	stemmen.	
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De	volgende	vraag	ging	over	de	barrières	die	men	is	tegengekomen	bij	burgermonitoring	en	de	
burgerbegroting.	Welke	barrières	herkent	u	bij	het	proces	van	budgetmonitoring	/	burgerbegroting?	
(Bijvoorbeeld	vanuit	de	gemeente,	het	verloop	van	het	proces,	de	mate	van	invloed.)	

26	van	de	41	respondenten	hebben	deze	vraag	ingevuld.	Hiervan	gaven	5	personen	aan	dat	zij	geen	
barrières	tegen	zijn	gekomen	in	hun	traject,	8	personen	hadden	geen	idee	en	13	personen	hebben	
barrières	aangegeven.	De	barrières	die	zijn	genoemd,	waren:	

‘Getting	volunteers	to	help	promote	participatory	budgeting	was	hard.	People	did	not	want	to	
knock	on	doors’	

‘resistance	by	city	agencies	to	work	with	community	members’	

‘Te	weinig	data,	geen	context,	geen	locaties,	geen	inzicht	in	wat	vastligt	en	wat	niet’	

‘Financiële	tegemoetkoming	wordt	vaak	afgewezen’	

‘Moeilijk	te	bereiken’	

‘Als	normale	burger	ga	je	de	hele	begroting	niet	lezen.	Meeste	mensen	begrijpen	de	
begrippen	niet.	De	gemeente	moet	een	samengevatte	versie	van	de	begroting	komen	voor	de	
gewone	burger’	

‘bijna	geen	gemeente	weet	hoeveel	geld	er	in	de	wijk	omgaat’	

‘Wil,	kennis	en	vaardigheid	van	gemeente	(bestuurders/ambtenaren),	sociaal	professionals	
(m.n.	overheidsgesubsidieerde	organisaties)	én	burgers	om	samen	te	werken	aan	het	proces.	
Laten	wij	maar	zeggen:	''It	takes	two	to	Tango"	(en	vaak	drie...)’	

‘De	overheid	laat	vaak	de	mening	van	burgers	buiten	beschouwing’	

‘The	culture	in	government	is	not	necessarily	one	of	openness’	

‘lack	of	resources	to	conduct	the	process,	not	enough	money	to	decide	on’	

‘Niet	aan	kunnen	leveren	van	cijfers	op	wijkniveau,	niet	geschikt	voor	bewerking,	duurt	lang	
voordat	ze	beschikbaar	zijn’	

‘Koudwatervrees,	onbekendheid,	opportunisme’	
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De	laatste	vraag	luidt:	‘Welke	factoren	zijn	volgens	u	doorslaggevend	voor	het	succes	van	
budgetmonitoring	/	burgerbegroting?’	

26	van	de	41	respondenten	hebben	deze	vraag	ingevuld.	11	respondenten	gaven	hier	een	antwoord	
als	‘niet	van	toepassing’	of	‘geen	idee’.	15	respondenten	hebben	antwoord	gegeven,	deze	
antwoorden	staan	hieronder:	

‘Getting	marginalized	people	involved	throughout	the	process’	

‘community	awareness	and	engagment’	

‘Eerlijkheid	en	transparantie’	

‘Goede	open	data,	context	en	goed	verwachtingsmanagment’	

‘Luisteren,	gelijk	helpen’	

‘Transparantie’	

‘Dat	inwoners	het	proces	trekken,	agenderen,	doen’	

‘1)	Ontsluiting	van	open	financiële	data;	2)	Pedagogisch	overbrengen	van	kennis	over	deze	
financiële	data	bij	bewoners	(datavisualisatie/	open	data	journalisme);	3)	Wil	tot	
samenwerking	(co-creatie	is	een	must)	onder	voorhoede	van	burgers/bewoners	en	
bestuurders/ambtenaren	(elkaar	vinden	om	in	het	spanningsveld	tussen	enerzijds	
administratief-financieel	systeem	en	anderzijds	leefwereld	creatief	met	elkaar	in	gesprek	te	
gaan	en	tot	actie	over	te	gaan).	Het	gaat	uiteindelijk	om	change-agents:	individuen	met	
passie,	kennis	en	vaardigheden	die	elkaar	vinden	en	binnen	een	bepaalde	relevante	
bestuurlijk	gebied	(bijvoorbeeld	een	stadsdeel...)	met	elkaar	aan	de	samenleving	willen	
bouwen...’	

‘Goede	communicatie	tussen	alle	betrokken	actoren’	

‘Easy	access	and	proper	context’	

‘support	from	city	staff’	

‘Samenwerking’	

‘Samensturing’	

‘Transparantie’	

‘goede	basis	met	data	en	informatie’	
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Opzet	survey	
Hieronder	staat	de	survey	zoals	deze	letterlijk	is	gehouden.	

Achtergrond 
  
Waar bent u werkzaam? 

• publieke sector 
• private sector 
• ik ben student 
• ik ben werkloos 
• Overig, … 

  
Bent u een actieve burger? (/ doet u aan burgerparticipatie?) 

• Helemaal niet -niet -neutraal -wel -helemaal wel 
 
Bent u bekend met Open Spending/financiële transparantie? 

• Ja, ik bezoek weleens de website 
• Ja, ik heb er weleens over gehoord 
• Ja, ik kom het tegen in mijn werkzaamheden 
• Ja, ik heb concreet met dit onderwerp te maken gehad 
• Ja, ik wil meer inzicht in de financiële gegevens van mijn overheid? 
• Nee 

  
Bent u bekend met budgetmonitoring/ de burgerbegroting? 

• Ja, ik bezoek weleens de website 
• Ja, ik heb er weleens over gehoord 
• Ja, ik kom het tegen in mijn werkzaamheden 
• Ja, ik heb concreet met dit onderwerp te maken gehad 
• Nee 

  
Open Spending  
In hoeverre is financiële overheidsinformatie open (vrij beschikbaar)? 

• Helemaal niet -niet -neutraal -wel -helemaal wel 
 
Hoe begrijpelijk is financiële overheidsinformatie van de overheid? 

• Helemaal niet -niet -neutraal -wel -helemaal wel  
  

Is financiële overheidsinformatie compleet(volledig, alle financiële data wordt gedeeld)  
genoeg? 

• Helemaal niet -niet -neutraal -wel -helemaal wel 
  

  
Budgetmonitoring 
Wat vindt u van de volgende stelling: ‘Transparantie vanuit de gemeente in de richting van 
de burgers zou beperkt kunnen worden tot een bepaald thema, zoals groen, jeugd, 
veiligheid, enzovoort (De gemeente hoeft niet haar gehele begroting transparant te maken).’ 

• Eens/oneens op schaal van 5 
  
Door de wijk gaan meerdere geldstromen: er gaat geld vanuit sectoren als gemeente, 
fondsen, het mkb, enzovoort naar bepaalde thema's (zoals groen, jeugd en veiligheid). Wat 
vindt u van de volgende stelling: 'De soorten verschillende geldstromen zijn binnen 
verschillende gemeenten veelal vergelijkbaar (geldstromen naar thema's binnen 
verschillende gemeenten leggen dus vaak hetzelfde pad af).  
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• Eens/oneens? + toelichting. 
  
Meerkeuze: 

• Welke onderwerpen/thema's waren belangrijk bij het budgetmonitorings-/ 
burgerbegrotingsproces waarbij u te maken heeft gehad? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

• Dienstverlening en informatie  
• Openbare Orde en Veiligheid 
• Verkeer en Openbare Ruimte 
• Werk, Inkomen en Participatie  
• Onderwijs, jeugd en diversiteit 
• Welzijn en zorg en  
• Sport 
• Economie  
• Cultuur 
• Duurzaamheid 
• Stedelijke ontwikkeling en wonen 

  
Welke barrières en obstakels herkent u bij het proces van 
budgetmonitoring/burgerbegroting? (Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, het verloop van het 
proces, de mate van invloed) 

• Open vraag 
  
Welke factoren zijn volgens u doorslaggevend voor het succes van 
budgetmonitoring/burgerbegroting? 

• Open vraag 
	

	

	


