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                                           VAN BUITEN NAAR BINNEN  
 

Digitale participatie: pilot Hart voor Aigenhaid 
 
 

EVALUATIE 
 
 
1. Inleiding 
 
De pilot is de eerste daadwerkelijke praktische uitvoering die voortkomt uit de pilot E-democratie 
van het ministerie van BZK, digitale participatie. Op verzoek van de raad heeft de gemeente in 
2019 hieraan deelgenomen. In dit traject is er onderzocht hoe Midden-Groningen gebruik kan 
maken van een tool om via een digitaal platform participatie mogelijk te maken.  
 
Voor de opzet van de pilot: Hart voor Aigenhaid” is het Nationaal Programma Groningen een 
belangrijke aanjager. In het lokaal Programmaplan is aangegeven dat de projecten d.m.v. 
participatie worden opgepakt. Vanuit het Programmateam is aangegeven dit o.a. via het digitaal 
platform te willen vormgeven. Belangrijk is dat de raad op 28 oktober 2020 heeft besloten om 5% 
(4,75 miljoen) van het budget vanuit het NPG te reserveren voor burgerinitiatieven die bijdragen 
aan de brede welvaart van onze inwoners. Inwoners kunnen volgens de raad op deze wijze een 
actieve inbreng hebben en plannen indienen en hebben daarbij onder andere actief toegang tot het 
digitaal platform zoals al geïnitieerd door de raad.  
 
Voordat de gemeente het digitale platform op grotere schaal gaat inzetten, was het verzoek om 
eerst in het klein te oefenen. Het doel daarvan is om te ontdekken of het digitaal platform 
technisch goed functioneert, of het toegankelijk en transparant is voor de gebruikers en of we de 
juiste set aan spelregels hebben. 
 
De gemeente heeft in de periode 10 maart t/m 20 mei voor het eerst op het platform 
https://stemvan.midden-groningen.nl/ geoefend met digitale participatie. Op 24 maart lanceerde 
de gemeenteraad het project “Hart voor Aigenhaid” waarin er voor €20.000 voorbeslag is gelegd op 
middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen (in het kader van het amendement van de 
raad). Hiervoor konden inwoners van Midden-Groningen ideeën voor hun eigen buurt, wijk of dorp 
indienen op het digitale platform Stem van Midden-Groningen. De inwoners van Midden-Groningen 
reageerden enthousiast: 31 ideeën, 1.227 aangemaakte accounts, 12.000 website bezoekers en 
1.432 steunbetuigingen. Vier projecten voldoen aan alle vooraf gestelde eisen voor projecten 
binnen het NPG. Hart voor Aigenhaid is nog niet afgerond. Er is een raadsvergadering op 24 juni 
waarin de raad besluit over het toekennen van de middelen voor de gehonoreerde projecten. Ook 
wordt via een nazorg traject gekeken hoe we de indieners van de overige ingediende ideeën 
kunnen begeleiden om hun idee alsnog verder te brengen. 
 
Op 19 mei 2021 is met de werkgroep digitaal platform de pilot geëvalueerd. Ook is aan alle 
indieners van initiatieven een vragenlijst toegezonden. De feedback hiervan is in een apart 
hoofdstuk van deze evaluatie verwerkt. 
Het grote aantal deelnemers aan en bezoekers op het platform heeft aangetoond dat er een grote 
behoefte is van inwoners om op een toegankelijke manier mee te doen en initiatieven aan te 
dragen. Inwoners lieten een groot enthousiasme zien. Daarvanuit gaande is de conclusie te trekken 
dat het digitaal platform het waard is om te continueren en verder te ontwikkelen.  
 
Maar… Evalueren doe je om ervan te leren. Deze pilot heeft een aantal belangrijke leereffecten 
opgeleverd. Hiermee kan het gebruik van het digitale platform worden verbeterd. In het vervolg 
van deze notitie wordt ingegaan op de leereffecten en adviezen die daaruit voortkomen. Allereerst 
worden de opzet en het verloop van de pilot beschreven. Daarna volgen de evaluatie uitmondend in 
aanbevelingen. De evaluatie heeft zich toegespitst op de volgende onderwerpen: 

1. Techniek van het platform, beperkingen en mogelijkheden budgetmodule 
2. Tijdspanne project en fasen 
3. Spelregels pilot: inclusief financiën, voorwaarden NPG 

https://stemvan.midden-groningen.nl/
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4. Participatie 
5. Communicatie 
6. Ondersteuning indieners: vooraf bij planvorming idee/nazorg 
7. Capaciteit inzet griffie/ambtelijke organisatie 
8. Interne afstemming in organisatie 
9. Betrokkenheid van de raad 

Het rapport wordt afgesloten met de evaluatie door de inwoners. 

 
2. Opzet van de pilot Hart voor Aigenhaid 
 
Deze pilot is een initiatief van de gemeenteraad, begeleid door een raadswerkgroep en is 
uitgevoerd door de griffie in samenwerking met de ambtelijke organisatie. Er is gebruik gemaakt 
van het digitaal platform CONSUL. De uitvoering van deze pilot is op 21 januari 2021 aan de 
gemeenteraad gepresenteerd en goedgekeurd. 
 
In de pilot waren 7 fasen gedefinieerd. 
 

 
 
Het was de bedoeling om de tien projecten met het meeste draagvlak (gemeten door het aantal 
steunbetuigingen) die voldoen aan de voorwaarden door te zetten naar de stemronde. De top vijf 
daarvan zou doorgaan naar de raadsvergadering.  
 
De ingediende projecten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Het initiatief moet goed 
omschreven zijn zodat duidelijk is wat de bedoeling is en wie belang heeft bij het initiatief. Ook 
moet helder zijn, waar het uitgevoerd moet worden en wie daarbij betrokken is. Van belang is ook 
dat aangegeven wordt wat de eenmalige en eventueel structurele kosten zijn.   
 
Daarnaast zijn er ook voorwaarden vanuit de NPG. Deze zijn als spelregels opgenomen op het 
platform. Tijdens de fase “kan het” zijn de ingediende projecten hieraan getoetst. Het betrof de 
volgende spelregels: 

• Projecten dienen bij te dragen aan meerdere doelen en ambities van het Lokaal Programma 
NPG Midden-Groningen. 

• We kiezen voor projecten die echt effect hebben. Dit gaat niet over groot of klein, maar 
om het te verwachten effect op basis van de investering. 

• Projecten moeten inzichtelijk maken wie er profijt van hebben. Op welke generaties en 
doelgroepen hebben de projecten invloed en in welke dorpen/wijken is deze invloed 
merkbaar. 

• Projecten moeten realiseerbaar zijn. 

• Projecten hebben een duurzaam karakter; ze moeten een structureel perspectief in zich 
dragen en toekomstbestendig zijn. Projecten moeten een doorlopend effect hebben en 
zoveel mogelijk zelfstandig kunnen voortbestaan na afloop van de financiering uit het NPG. 

• We gaan uit van wederkerigheid. Degenen die projecten voor ondersteuning bij het NPG 
aandragen, tonen zich in alle opzichten ook eigenaar van hun project en dragen daarmee 
medeverantwoordelijkheid voor hun project. 
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• Projecten moeten breed gedragen zijn. Participatie aan de voorkant door initiatiefnemers 
moet geborgd zijn en projecten moeten een maatschappelijk belang dienen. 

• De indieners zijn verwezen naar het plan dat de gemeente Midden-Groningen heeft 
gemaakt voor het NPG: https://www.midden-groningen.nl/programma-npg-hart-voor-
midden-groningen 

 
Gedurende het proces werd helder dat slechts vier initiatieven voldoen aan de voorwaarden en 
kunnen worden gehonoreerd. Het totaalbedrag voor de uitvoering van de vier projecten valt niet 
binnen de beschikbaar gestelde € 20.000. Het budget dat nodig is bedraagt € 57.900.  
 
Dit gaf een aantal dilemma’s.  

1. Hoe gaan we om met het stemmen? Het maximaal te honoreren ideeën (vijf) is al bereikt 
voor de daadwerkelijke stemfase.  

2. Het verdelen van het budget over de vier initiatieven heeft tot gevolg dat de uitvoering van 
de projecten onzeker wordt en ook niet meer voldoet aan de eisen van het NPG.  

3. Hoe zorg je ervoor dat het enthousiasme bij de indieners van de niet gehonoreerde 
projecten vastgehouden wordt en zij zich wel serieus genomen voelen. 

 
Er is na rijp beraad gekozen voor de volgende oplossing: 

• De vier ideeën die voldoen zullen zonder het houden van een stemronde worden voorgelegd 
met het verzoek aan de raad om het benodigde bedrag van € 57.900 voor deze ideeën 
beschikbaar te stellen aan de indieners van deze vier plannen.  

• Er zijn veel goede ideeën ingediend, echter vele voldeden niet aan de voorwaarden m.b.t. 
NPG. We wilden de inzet van de inwoners wel belonen door te kijken of we de ideeën via 
een andere weg en/of met begeleiding vanuit de gemeente wel verder kunnen helpen. Bij 
alle niet gehonoreerde trajecten is daarom gekeken of een initiatief op termijn wel 
haalbaar is met ondersteuning van een contactpersoon vanuit de organisatie voor verdere 
inhoudelijke uitwerking van hun plannen. Vier projecten hebben een relatie met het 
Gorechtpark. Voorgesteld wordt om de initiatiefnemers bij elkaar te brengen. Het doel is 
dan om te onderzoeken of er één gezamenlijk plan kan worden gemaakt en ingediend kan 
worden voor het 5% amendement in de toekomst. Elf plannen kunnen worden uitgewerkt in 
het kader van een dorps- of wijkplan. Enkele plannen hadden betrekking op 
verkeerssituaties. Deze worden onder de aandacht gebracht van de gemeentelijke 
verkeerskundige. 

 
 
3. Evaluatie 
 
Thema 1: Techniek van het platform, beperkingen en mogelijkheden budgetmodule 

Wat betreft het uiterlijk van het platform: Dit oogt modern, fris en uitnodigend. De teksten zijn 
toegankelijk. 
 
Wat betreft de techniek van het platform: We kwamen er in het proces achter dat veel ideeën niet 
compleet waren. Daarom zijn indieners gebeld met het verzoek om hun idee verder aan te vullen. 
Echter bleek het niet mogelijk om aanvullingen te maken via het digitale platform. Er konden geen 
aanvullende documenten worden toegevoegd. Dit komt het flexibel gebruik van het platform niet 
ten goede.  

Voor het ophalen van aanvullingen bij de indieners is een format gebruikt. Het was echter beter 
geweest als dit helemaal vooraan in het proces was gebeurd.  
 
Aanbevelingen: 

1. De feel en look van het platform ongewijzigd laten. 
 

2. Probeer het technisch mogelijk te maken dat er tijdens het proces nog wijzigingen en 
aanvullingen op het platform bij de ideeën kunnen worden gegeven. 
 

3. Verstrek voorafgaand aan het indienen van ideeën een format met de eisen waaraan 
een idee moet voldoen en laat dit als een invulblad gebruikt worden, zodat de indiener 

https://www.midden-groningen.nl/programma-npg-hart-voor-midden-groningen
https://www.midden-groningen.nl/programma-npg-hart-voor-midden-groningen
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vooraf precies weet welke informatie nodig is. Richt Consul zo in dat dit format als 
basis kan worden gebruikt. Zoek uit of het mogelijk om dit zo te doen dat men niet 
verder kan als men bijvoorbeeld geen financiële gegevens invult. 

 
Mogelijkheden en gebruik van de fasen: 
Het platform heeft meerdere modules. Het is mogelijk een discussie te starten, een poll te houden. 
Je kunt ook aan burgers vragen om te reageren met ideeën als er in een bepaalde wijk of buurt 
activiteiten worden uitgevoerd door de gemeente (bv verandering in een bestemmingsplan, groen 
onderhoud dat gepland staat, of straat gaat open i.v.m. riool). Ook kun je samen werken aan 
beleid en suggesties van burgers vragen of een concept beleidsnota delen waarbij wordt aangevuld. 
Het is voor het inrichten van een proces/traject wenselijk om vooraf helder te hebben welk doel je 
wilt bereiken met participatie.   

Er is nu gebruik gemaakt van de module budget. Deze module kent twaalf fasen, daarvan zijn in 
deze pilot zeven gebruikt. Technisch is het mogelijk om vooraf het aantal fasen te verminderen. Je 
hoeft bijvoorbeeld niet steun te laten betuigen en te laten stemmen. 
Een belangrijk punt van kritiek dat is geuit door de indieners is dat er eerst inzet gepleegd moest 
worden op het generen van steunbetuigingen. Waarna het oorspronkelijk ook nog in de bedoeling 
lag om inwoners te laten stemmen. Dit vroeg veel van de indieners. Dit werpt dan ook de vraag op 
of er altijd een volledig traject moet opengesteld. Er zijn voorbeelden van processen (Groningen, 
“Stem van Ten Boer” met vier fases, waarin steunen en stemmen wordt overgeslagen.)  
 
Aanbevelingen: 

1. Zorg dat vooraf goed helder is wat het doel is van het participatietraject en pas daar de 
fasen op aan. Belangrijk is om hierbij te streven naar eenvoud en een helder proces. 

 
2. Zorg dat een participatietraject niet te veel doelen heeft en pas het gebruik van het 

platform daarop aan.  
 
Digitale en/of analoge steunbetuigingen: 
Om steun te kunnen betuigen was het noodzakelijk dat er eerst een account werd aangemaakt. Pas 
daarna kon men steun betuigen. Er is door veel mensen kritiek geuit op deze wijze van het 
betuigen van steun. Mensen die minder taalvaardig en digitaal vaardig zijn, kwamen daardoor op 
achterstand te staan. Dit leidde tot frustratie. Daarop is een oplossing gezocht door ook analoge 
handtekeningen toe te staan. Daarvoor is een handtekeningenlijst ontwikkeld, met daarop naam, 
adres en contactgegevens. Een aandachtspunt hierbij is de privacy van de indieners van de 
handtekeningen. Ook een vraag die hierbij werd gesteld is in hoeverre dit nog transparant is.  
Deze vraag werd echter ook gesteld bij de digitale handtekeningen, in hoeverre het te controleren 
is of deze personen ook daadwerkelijk uit Midden-Groningen komen. 
Een bijkomend aspect was dat er onderling veel competitie ontstond over de hoeveelheid 
steunbetuigingen. De vraag kan gesteld worden of dit wel de juiste manier is om draagvlak te 
meten voor plaatselijke projecten in een kleine buurt of dorp. Het gaf niet altijd de gewenste 
sfeer. Tegelijkertijd gaf het wel een grote betrokkenheid van mensen.  
 
Aanbevelingen: 

1. Overweeg of de wijze van het generen van draagvlak op deze wijze moet worden 
vormgegeven. Het is te overwegen om de mensen zelf te laten zien of en hoe er 
draagvlak is voor een idee. 

 
2. Bepaal vooraf wat voor het traject ‘draagvlak’ betekent en hoe (en of) je wilt dat 

inwoners dit aantonen. 
  
Volgordelijkheid van de fasen: 
We wilden in deze pilot met alle zeven fases ervaring opdoen.  
 
De fase “kan het” komt na de fase van het “steun betuigen”. Tijdens de gesprekken die zijn 
gehouden met de indieners om de gegevens te completeren, werd bij sommige ideeën duidelijk dat 
deze eigenlijk niet binnen de kaders van het NPG pasten. Omdat de fase “kan het” na de fase 
“ideeën steunen” in het proces is opgenomen, hebben deze indieners eigenlijk veel overbodige 
energie gestoken in het verwerven van steunbetuigingen. De fase “kan het” zou eerder in het 
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proces moeten worden opgenomen. Daarnaast kwamen in de gesprekken met indieners en in de 
evaluatie met de inwoners vragen naar de noodzaak van het steunbetuigingen en het daarna ook 
nog eens stemmen vergaren. Dit werd als tijdrovend en belastend ervaren.  
 
Aanbevelingen:  

1. Kijk kritisch naar de volgorde van de zeven fasen van het proces. Zorg er daarbij voor 
dat inwoners niet onnodig beziggehouden worden, als blijkt dat het idee geen kans van 
slagen heeft. Bouw momenten in om hierover op tijd duidelijkheid te geven.  

 
2. Bepaal of er sprake moet zijn van zowel steunbetuigingen als stemmen. (Zie hiervoor 

ook het gedeelte over analoge en digitale steunbetuigingen en over het genereren van 
draagvlak.) 

 
Indiening ideeën: 
Er zijn twee ideeën via mail bij het Programmateam NPG terechtgekomen en niet via het platform 
ingediend. Het was niet mogelijk deze alsnog toe te voegen in het systeem. Consul laat namelijk 
geen aanvullingen en wijzigingen door indieners meer toe als een idee in de volgende fase wordt 
gezet. 

Aanbeveling:  
Communiceer helder waar en hoe ideeën moeten worden ingediend en wat er gebeurt bij te 
laat indienen of op het onjuiste emailadres. 
 

 
Thema 2: Tijdspanne project en fasen 

De doorlooptijd van het traject is bepaald door de wens om met een resultaat te komen voor het 
zomerreces, namelijk in de raadsvergadering van 24 juni 2021. Er is voor het vaststellen van de 
doorlooptijden gebruik gemaakt van de ervaringen die Groningen heeft opgedaan met het traject 
“Groene Parel”. Bij Hart voor Aigenhaid is een termijn van drie weken opgenomen om een idee in 
te dienen. De voorwaarden vanuit het NPG zijn zodanig specifiek dat er eigenlijk sprake moet zijn 
van een uitgewerkt plan en dat is dus duidelijk meer werk dan alleen het indienen van een idee. De 
periode van drie weken is te krap om te komen van een idee tot een uitgewerkt plan. Daarnaast 
waren er ideeën die betrekking hadden op hetzelfde plangebied. Dit pleit voor het combineren 
daarvan in een integraal plan. Door de korte periode is een tijdsklem gecreëerd voor zowel de 
indieners als de begeleiders van de pilot.  Ook is gebleken dat inwoners regelmatig ondersteuning 
nodig hebben bij het uitwerken van een idee tot een plan. 

Aanbevelingen:  
1. Maak duidelijk of het in het proces gaat om een idee of een uitgewerkt plan. 

 
2. Zorg voor een realistische periode waarbij het mogelijk is te komen tot een uitgewerkt 

plan en regel tevoren dat de indieners daarbij ondersteuning kunnen krijgen. 

 

In de fase “kan het” zijn de ideeën getoetst aan de regels van het NPG en de voorwaarden die de 
raad heeft gesteld in het 5% amendement. Voor deze fase was 20-04 t/m 09-05 beschikbaar. In 
deze periode viel ook een vakantie. Alle projecten zijn in twee bijeenkomsten beoordeeld. 
Normaal gesproken is een periode van twee weken voldoende.  
 
Aanbevelingen:  

1. Zorg dat in de periode dat de toetsing moet plaatsvinden daar voldoende ruimte voor is 
vastgelegd in de agenda’s van de betrokkenen. Want wanneer er beloofd is om in een 
periode duidelijkheid over de toetsing te geven, kan daar ook niet van afgeweken 
worden.  
 

2. Houdt bij het inplannen van de fases ook steeds rekening met het gegeven dat er ook 
tijd moet zijn om te communiceren over datgene wat uit een fase komt (bijv. na de 
toetsing) en over de overgang naar de volgende fase. 
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Toetsing: 
Bij de toetsing waren de raadsleden uit de werkgroep betrokken, de begeleiders vanuit de griffie, 
en twee ambtenaren met een overview vanuit verschillende disciplines vanuit de NPG.  Alle 
projecten zijn hierbij in een matrix geplaatst op volgorde van hoeveelheid steunbetuigingen en zijn 
getoetst aan alle spelregels. Dit was een intensief traject. Alle projecten zijn in één lange sessie 
beoordeeld. Er is gekeken waar nog extra informatie nodig was om een goede beoordeling te 
kunnen geven. Deze extra informatie is in de tussentijd tot de volgende sessie achterhaald. In de 
tweede sessie heeft de definitieve beoordeling plaatsgevonden. Bij de toetsing waren de juiste 
disciplines aanwezig. Ook was het goed mogelijk om flexibel extra disciplines (bijv. juridisch, IBOR, 
gebiedsregisseurs of team Ruimtelijke Ontwikkeling) in de tussentijd te raadplegen.  
 
Aanbevelingen:  

1. Zorg voor een vast team dat de toetsing doet. Dat hoeft niet groot te zijn; drie of vier 
personen. Het moeten generalisten zijn die betrokken zijn bij het NPG en ervaring 
hebben in participatieprocessen.  
 

2. Zorg ervoor dat er een lijst is met inhoudsdeskundigen die je kunt invliegen afhankelijk 
van het onderwerp. Deze personen moeten wel op de hoogte zijn van het digitale 
platform, de werkwijze en het feit dat er een project start.  

 

Thema 3: Spelregels pilot: inclusief financiën, voorwaarden NPG  

Er zijn vier mooie ideeën uitgerold. Maar er zijn dus ook veel ideeën ingediend die in de 
toetsingsfase zijn gestrand. Wat kunnen we daarvan leren? Er zijn veel spelregels bij aanvragen in 
het kader van de NPG. De spelregels staan op het platform vermeld en er is ook aandacht voor 
geweest in publicaties in de krant en sociale media. Het is gebleken dat dit niet voor iedereen 
voldoende helder was. Het zou een idee kunnen zijn om de spelregels met een filmpje uit te leggen 
of aan de hand van een voorbeeldproject. Van belang is om uit te leggen dat er sprake moet zijn 
van eigenaarschap en wederkerigheid. Dit is belangrijk voor de bestendigheid van een initiatief op 
langere termijn (denk daarbij aan beheer en onderhoud) De spelregels waren veelomvattend als 
gekeken wordt naar het beschikbaar gestelde geldbedrag van €20.000. Dan worden er kleinere 
ideeën ingediend en daarmee is het lastig aan alle eisen te voldoen die het NPG stelt.  
 
Tijdens het project is gebleken dat het digitale aspect bij de steunbetuigingen problemen gaf. Er is 
toen een koerswijziging ingezet, door mensen ook toe te staan om op een schriftelijke wijze 
handtekeningen in te dienen. Dit heeft bij een deel van de inwoners tot vreugde geleid, maar ook 
bij een deel tot frustratie.  
 
In zijn algemeenheid hebben nagenoeg alle plannen betrekking op de fysieke leefomgeving in de 
buitenruimte. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur als het gaat om prioriteiten en 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente en inwoners. Dit leeft dus sterk bij 
mensen. 

Een aspect bij de plannen voor de fysieke leefomgeving was dat deze plannen ook vaak in de 
toekomst beheer en onderhoud vragen. En één van de aspecten was dat dit de gemeente 
structureel geld kost. Dit was daarmee dus ook één van de criteria waarop is getoetst. 

Voor de pilot was € 20.000 beschikbaar voor vijf ideeën. Het is de vraag of dit de indieners 
duidelijk was.  Er zijn door meerdere initiatiefnemers ideeën ingediend tussen dan € 10.000 en      
€ 20.000. Er zijn meerdere ideeën ingediend die de € 20.000 ruim overschrijden.  
 
Aanbevelingen:  

1. Maak de spelregels in heldere taal duidelijk. Leg begrippen als “eigenaarschap” en 
“wederkerigheid” met voorbeelden duidelijk uit.    
 

2. Zorg dat de gestelde voorwaarden in verhouding staan tot het geldbedrag dat 
beschikbaar wordt gesteld. 
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3. Voorkom aan de voorkant dat de spelregels tussentijds gewijzigd moeten worden. Denk 
vooraf goed na over het effect van spelregels bij de deelnemers.  

 
 
Thema 4: Participatie 
 
Participatie is een lastig begrip en veelomvattend. Om daar grip op te krijgen en om daar 
eenzelfde beeld van te ontwikkelen is het noodzakelijk om hierop visie te ontwikkelen. Hier is een 
voorzichtige start mee gemaakt, maar dit moet nog worden doorontwikkeld. Als er een gedragen, 
gemeenschappelijk kader is, is het ook gemakkelijker om voor bijvoorbeeld het uitdaagrecht, 
overheidsparticipatie en burgerparticipatie heldere spelregels weer te geven. Dit platform heeft 
namelijk meerdere mogelijkheden om op termijn te gebruiken. Het is niet alleen een platform 
waarbij de gemeente vraagt, maar er is ook expliciet de mogelijkheid dat burgers een initiatief 
nemen.  
 
Aanbevelingen:  

1. Bepaal hoe participatie in Midden-Groningen wordt vormgegeven en op welke wijze het 
digitale platform wordt ingezet. Maak hierbij gebruik van handzame checklists voor de 
uitvoering. 

 
2. Het is belangrijk om heldere definities te hanteren. Zoals bijvoorbeeld: 

o Draagvlak: Wat is dat precies, hoe meet je dat? Is het wel te meten via 
steunbetuigingen (digitaal of handtekeningenlijst) en wel de meest optimale 
manier? Het geeft ook een competitie effect en het roept emoties op.  

o Wederkerigheid. Dit moet duidelijk worden benoemd als onderdeel van een 
traject. Wat wordt daar mee bedoeld en wat betekent dat dan concreet voor de 
indieners van een idee? 

 
Tijdens de evaluatie is duidelijk geworden dat burgers niet allemaal even digitaal vaardig zijn, ook 
is laaggeletterdheid een aandachtspunt. Sommigen hebben moeite met aanmaken van een account. 
Hoe zorg je er voor dat alle inwoners kunnen participeren? (inclusiviteit) Een combinatie van offline 
en online is wenselijk. 
 
Aanbeveling:  
Denk na over ondersteuning door de gemeente bij gebruik van het platform. Wellicht via 
Verenigingen van Dorpsbelangen, het inschakelen van inlooppunten in dorpshuizen of de 
gebiedsregisseurs?  
 

Thema 5: Communicatie    

Het digitale platform CONSUL moest nog helemaal worden ingericht voor Midden-Groningen. Dit 
betekent dat de teksten geschreven moesten worden en ondersteund door illustraties. De griffie 
heeft dit opgepakt en hoopt dat daarmee een goede basis is gelegd voor toekomstige 
participatietrajecten. 

Daarnaast moest de pilot Hart voor Aigenhaid vormgegeven worden. Dit is uitgewerkt op basis van 
een communicatieplan voor elke fase in het CONSUL traject. Hierbij is voor elke fase gekeken wat 
we wilden bereiken en welke middelen we daar intern en extern voor moesten gaan inzetten. Dit 
zorgde vooraf voor veel werk, maar heeft het uiteindelijk mogelijk gemaakt om eenvoudig te 
schakelen toen het participatietraject moest worden aangepast. 

De communicatie is door de griffie uitgevoerd. Het is echter wel gebleken dat een 
participatietraject door de hele organisatie gedragen moet worden. Je hebt andere afdelingen 
zoals communicatie en het contactplein nodig. Het project was zo succesvol dat extra ‘handen’ 
eigenlijk nodig waren geweest. Voor de inzet van social media was de medewerking van het 
Contactplein nodig, maar ze bleken vanaf het begin niet goed te zijn meegenomen. Nadat dit is 
rechtgetrokken in het project, is het veel beter gegaan. 

Aanbevelingen:  
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1. Een goede voorbereiding vooraf is essentieel. Maak vooraf een communicatieplan voor 
elke fase. 
 

2. Zorg dat er een lijst is met alle belanghebbenden om de communicatie intern af te 
stemmen (afdeling communicatie, contactplein, portefeuillehouders, ambtenaren die 
betrokken zijn bij het project). 
 

3. Zorg voor voldoende capaciteit om de communicatie optimaal te kunnen uitvoeren en 
flexibel bij te kunnen sturen tijdens het project. 

 

Thema 6: Ondersteuning indieners: vooraf bij planvorming idee/nazorg      

De ervaring leert dat er voor een positief advies voor een traject in het kader van de NPG sprake 
moet zijn van een uitgewerkt plan. Al in een eerder stadium moet helder zijn welke aspecten nog 
extra aandacht vragen en daarop moet worden doorgevraagd en aangevuld.  Het is gebleken dat 
een behoorlijk deel van de indieners in het voortraject meer ondersteuning nodig hadden bij het 
uitwerken van een idee, dan was voorzien. Dit vraagt aandacht en tijd.  

Ook blijkt dat er ondersteuning nodig is bij het gebruik van het platform. Het met elkaar in gesprek 
gaan over wensen en mogelijkheden tussen burger en de overheid is te zien als een doel van 
participatie. 

Aanbevelingen:      

1. Om projecten goed te begeleiden is capaciteit nodig in het voortraject (ondersteuning 
om te komen tot een uitgewerkt plan) en bij het indienen (gebruik van het platform). 
Het is te overwegen om hiervoor ondersteuning te regelen, eventueel door een lid van 
de projectgroep of een gebiedsregisseur. 

2. Een project is arbeidsintensief. Wees daarover realistisch en zorg dat de benodigde 
capaciteit beschikbaar is. Bij dergelijke projecten kan men geen half werk leveren, dit 
levert namelijk nog meer werk op. Bovendien is het goed om voorzichtig te starten. 
Laat niet te veel projecten tegelijkertijd lopen.  

3. Om te komen van een idee tot een uitgewerkt plan is ambtelijke inzet nodig. 
Onderzoek of het mogelijk is dit als overheadskosten te financieren uit de NPG-
middelen. 

 

Thema 7: Capaciteit inzet griffie/ambtelijke organisatie 

Eigenlijk was dit traject te veelomvattend en te arbeidsintensief om het er even naast te doen. Op 
de griffie zijn drie personen heel intensief betrokken geweest. De andere leden van de griffie 
hebben hand -en spandiensten verricht. 
 
Het moderaten (het in de gaten houden van vragen en opmerkingen die via diverse kanalen 
binnenkwamen) is niet als erg belastend ervaren. De mailtjes die via het project binnen kwamen 
waren te overzien en goed te beantwoorden. Daarbij was het belangrijk dat er goede afspraken 
zijn gemaakt met het Contactplein (zie ook Thema 5).  
Wat wel veel extra werk gaf waren de mailtjes die niet vanuit het platform maar van de 
mailadressen vanuit de griffie zijn gestuurd. In deze mail stonden de gemeentelijke mailgegevens 
en de telefoongegevens. Dit had als gevolg dat er op alle mogelijke momenten telefoontjes en 
mailtjes binnenkwamen die vervolgens weer gecoördineerd moesten worden.  
 
 
Aanbevelingen: 

1. Zorg voor een goede afstemming in afspraken over wie wat doet en hoe met het 
contactplein. 
 

2. Correspondeer als moderator, via het platform. 



9 
 

 
3. Denk van tevoren na wie als centraal aanspreekpunt wordt aangewezen voor vragen 

over het proces. 

 
4. Zorg dat er een team staat dat zich bezig gaat houden met (digitale) participatie en dat 

er voldoende tijd beschikbaar is. (Vrijgemaakt voor projecten) 

 
5. Zorg voor financiële en personele borging van het platform. 

  
 
Thema 8: Interne afstemming in de organisatie 
 
De evaluatie over de interne organisatie wordt op een groter detailniveau met de betrokken 
disciplines gedaan. Dit mondt uit in een advies aan de directie over wat ervoor nodig is om het 
digitaal platform structureel in te bedden in de Gemeente Midden-Groningen.  

Hierbij zijn door de werkgroep vanuit de raad een aantal aandachtspunten meegegeven: 

Gedurende het proces werd helder dat er dingen soms anders liepen dan eerder was voorzien. Dat 
betekende dat er soms snel geschakeld en knopen doorgehakt moesten worden. Dan is het 
essentieel dat helder is wie in het project proceseigenaar is (het team dat de pilot doet of het 
programma waar het digitaal platform is ondergebracht). In het vervolgtraject moet er 
duidelijkheid komen wie uiteindelijk het mandaat heeft om beslissingen te nemen.  

Deze pilot is een initiatief van de gemeenteraad, begeleid door een raadswerkgroep en is 
uitgevoerd door de griffie in samenwerking met de ambtelijke organisatie. De verwachting is dat de 
raad ook in de toekomst initiatieven zal ontplooien op het digitale platform. De opdrachtgevende 
rol vanuit de griffie naar medewerkers in de organisatie is een nieuwe en dit vraag aandacht als het 
gaat over positie en verantwoordelijkheden. 
 
Aanbevelingen:  

1. Maak helder wie in welke rol betrokken is bij de uitvoering van projecten door middel 

van het digitaal platform.  

2. Maak voor de start van het project heldere afspraken over het mandaat van de 

opdrachtgever van het project. 

3. Werk de opdrachtgevende rol van de griffie uit. 
 
 
Nazorg: 
Na de toetsing bleek dat er een aantal ideeën definitief afvielen, omdat ze niet binnen de kaders 
van het NPG vallen. Het ging bijvoorbeeld om verkeerstechnische zaken. Ook waren er een groot 
aantal ideeën die nu niet gehonoreerd konden worden, maar welllicht later bij het beter uitwerken 
van een plan alsnog hun idee zouden kunnen indienen voor het 5% amendement van de raad of 
aansluiting kunnen zoeken bij de ontwikkeling van de dorpsplannen.  
 
Alle indieners hebben na de toetsing een brief ontvangen met daarin de uitslag van de toetsing en 
in een bijlage uitgewerkt waarom het idee wel/niet is gehonoreerd. Daarna zijn ze allen binnen het 
bestek van twee weken gebeld door de griffie met daarin een nadere toelichting en om mensen de 
gelegenheid te geven om vragen te stellen.  
 
Voor alle projecten is daarna door de griffie samen met een ambtelijke vertegenwoordiging 
(vertegenwoordiging vanuit NPG voor zowel het fysieke als het sociaal domein en 
vertegenwoordiging namens de gebiedsregisseurs) per project gekeken wie vanuit de organisatie als 
contactpersoon gekoppeld wordt aan het ingediende plan. De contactpersonen nemen voor 24 juni 
contact op met de indieners. Hierbij wordt gecheckt wat de verwachtingen van de indieners zijn, 
wordt aangegeven waar ze aansluiting bij kunnen zoeken en wat het vervolgtraject is. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat hierbij niet de verwachting gewekt wordt dat de organisatie het project 
overneemt en het in een bepaald tijdsbestek alsnog wordt uitgevoerd. Daarbij is de wederkerigheid 
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nog steeds een essentieel gegeven. De indieners moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen om 
hun plan verder te brengen. Hierbij wordt hen de weg gewezen hoe ze dit kunnen doen.  
 
Voor de projecten die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd, wordt in afstemming met de 
ambtelijke organisatie een regeling opgesteld zodat er op een zo weinig mogelijk bureaucratische, 
maar wel op een rechtmatige manier tot toekenning van de financiering overgegaan kan worden.  
 
Voor het regelen van de nazorg in de organisatie waren diverse disciplines nodig. We hebben 
ervaren dat er door de betrokken disciplines bij de toetsing goed met ons is meegedacht hoe dit op 
de beste manier kon worden opgepakt. Dit is door alle ingevlogen betrokkenen (IBOR, 
gebiedsregisseurs, vertegenwoordigers fysiek en sociaal domein, financieel adviseur, jurist, 
subsidiecoördinator) in alle disciplines steeds direct opgepakt. Dit is op adhoc basis heel goed door 
de organisatie opgepakt, maar voor de toekomst moet dit geborgd worden in de organisatie 
 
Aanbeveling:  
Denk na over welke disciplines betrokken moeten worden bij het borgen van trajecten bij de 
uitvoering van de ingediende plannen. Je moet kunnen nakomen wat je belooft.  
 
 
Bekendheid van het digitaal project in de organisatie 
 
We zijn deze pilot al werkende begonnen. We kwamen we er al tijdens het proces achter dat we 
een kader rondom participatie misten. Hiervoor hebben we als griffie een bouwstenennotitie 
participatie geschreven. Participatie en de inzet van een digitaal platform zijn nieuw voor de 
organisatie en deze bouwstenennotitie kan als basis dienen voor de ontwikkeling van een 
participatiebeleid voor de hele gemeentelijke organisatie.  
 
Tijdens deze pilot hebben we het intranet ingezet om over het platform en de resultaten te 
vertellen. Ook hebben we al werkende de afdelingen en ambtenaren betrokken bij het project. Dit 
is echter niet voldoende om participatie in de organisatie te beleggen. 
 
Aanbeveling: 

1. Zorg voor de uitwerking van het participatiebeleid in de gehele organisatie 

 
2. Leg uit dat het digitaal platform hiervoor een goed middel kan zijn 

 

Thema 9: Betrokkenheid van de raad 

De betrokkenheid van de werkgroep van de raad was groot. Dit was niet vanaf het begin zo. De 
werkgroep is veelvuldig van samenstelling gewisseld. Dat was voor dit toch af en toe moeizaam 
traject niet altijd goed. De laatste maanden was de samenstelling stabiel en dat was ook goed 
merkbaar in de voortgang van het proces. Voor een raad in zijn algemeenheid is het best lastig om 
alleen bezig te zijn met het proces en niet met de inhoud. Dat is echter goed gelukt. De raad en de 
werkgroep hebben zich tijdens het proces niet met de ideeën bemoeid. De werkgroep heeft vooral 
toegezien op het proces en de transparantie daarvan.  De raad zou wel meer via Social Media 
aandacht kunnen geven aan en vragen over het digitaal project.  

Aanbeveling:                                                                                                                           
Geef als raadslid/fractie op regelmatige basis via bijvoorbeeld social media of andere 
communicatiekanalen aandacht aan de lopende projecten van de raad. 

 
 
Evaluatie door inwoners 
 
Alle indieners hebben het verzoek gekregen om een evaluatieformulier in te vullen, daarvan 
hebben tien indieners gebruik gemaakt. De vragenlijst bestond uit zes vragen, die de volgende 
opmerkingen hebben opgeleverd. 
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De gebruiksvriendelijkheid van het platform werd door op een aantal punten als lastig ervaren. Zo 
werd genoemd dat het niet eenvoudig was om documenten toe te voegen via een mobiele telefoon. 
Ook werd door meerderen aangegeven dat het niet eenvoudig was een voorstel erop te zetten. 
Daarnaast was het lastig of zelfs onmogelijk om ingediende voorstellen in een later stadium aan te 
passen en te verbeteren. Dat je een account aan moet maken is door zeer velen genoemd als een 
drempel zowel voor het indienen van een voorstel als bij het proces van stemmen/steun betuigen. 
Als oplossing wordt aangegeven om voorstellen toch eerst per mail of in een postbus te 
verzamelen, zodat mensen die niet zo handig zijn met online plannen indienen ook de kans krijgen. 
Een aantal keren wordt genoemd dat je een grote groep digitaal minder vaardigen niet moet 
uitsluiten. 
 
De communicatie over het project is als voldoende en frequent omschreven door veel 
respondenten. Eén noemde de communicatie onvoldoende, er had meer reclame gemaakt moeten 
worden en ook had er een tussenstand gegeven moeten worden over de ingediende voorstellen. Om 
de communicatie nog meer zichtbaar te maken wordt door twee respondenten als suggestie 
Instagram genoemd 
 
Ten aanzien van de duidelijkheid van de spelregels werd geantwoord dat voor velen de spelregels 
hen achteraf gezien niet helder waren. Zo was het bijvoorbeeld niet duidelijk dat er een financiële 
onderbouwing nodig was. Spelregels moeten in begrijpelijke taal, lappen tekst zijn niet 
uitnodigend. Als suggestie wordt aangegeven om een format te maken met alle zaken die een 
indiener moet inleveren om te voldoen aan de voorwaarden. Er werden ideeën ingediend die ver 
het beschikbare budget overschreden; er zou duidelijker moeten worden gemaakt hoe het bedrag 
dat is gereserveerd wordt toegekend. Indieners merken op dat men graag tijdens het proces meer 
hulp zou willen ontvangen om een voorstel verder te helpen uitwerken. 
 
Ten aanzien van het verwerven van steunbetuigingen wordt door enkelen opgemerkt dat dit 
onlogisch was in het traject. Een toets op haalbaarheid met feedback voorafgaand aan deze fase 
zou beter zijn geweest. Nu werd er veel energie gestoken door indieners in voorstellen waarvan al 
eerder duidelijk was dat deze niet voldoen aan de voorwaarden. Ook wordt een aantal keren 
aangegeven dat het oorspronkelijke idee tien door stemming terugbrengen naar vijf wel heel 
arbeidsintensief is. Dit vergt eerste een actie om steun te krijgen en daarna nog een keer stem. De 
meerwaarde daarvan wordt niet onderkend. Ten aanzien van het stemmen en steunbetuiging wordt 
een opmerking gemaakt over de fraudegevoeligheid, er moeten duidelijke richtlijnen komen 
(mensen buiten de gemeente, meerdere mailadressen?) 
 
De periode om ideeën in te dienen was gesteld op drie weken. Twee derde van de respondenten 
vond deze periode goed de overige hadden graag meer tijd gehad om het voorstel aan te vullen.  
 
Tussentijds is de mogelijkheid gegeven om ook met een handtekeningenlijst steun te betuigen. 
Deze tussentijdse verandering in de spelregels is wisselend ontvangen. Er zijn indieners die dit niet 
prettig vonden omdat zij niet de gelegenheid hadden om op deze wijze steun te verkrijgen. Terwijl 
er ook indieners zijn die aangeven dat dit wel een welkom alternatief is, omdat zo ook de niet 
digitaal vaardige medebewoners konden worden gemobiliseerd. Wel wordt opgemerkt dat het 
resultaat van de handtekeningenactie niet zichtbaar is gemaakt op het platform. 
 
Er werden ook een paar suggesties meegegeven waar geen specifieke vraag over is opgenomen in 
de vragenlijst. 
Een indiener gaf aan een meer onderbouwde uitwerking van de toetsing op prijs te stellen. 
Een indiener maakte een opmerking over de rol van wijkcommissies (schakel tussen bewoners en 
gemeente), deze moeten niet verrast worden door ideeën die leven in de wijk.  
 


