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Inleiding

I

In de afgelopen jaren is het een echt buzzwoord geworden in kringen die zich
bezighouden met burgerparticipatie en (digitale) democratie. Misschien heb je er
al van gehoord, misschien heb je zelfs overwogen om het in je stad of gemeente in
te voeren. Of misschien is dit helemaal nieuw voor je. Welke van deze vakjes je
ook aanvinkt, bij ons ben je aan het juiste adres.
Laten we bij het begin beginnen: een burgerbegroting is een innovatief
beleidsinstrument dat burgers rechtstreeks betrekt bij de besluitvorming. Het
werd voor het eerst gebruikt in Brazilië in 1989, en sindsdien zijn er al meer dan
1.500 burgerbudgetten geïmplementeerd over 5 verschillende continenten.
Burgerbudgettering wordt ondertussen door overheden over de hele wereld
gebruikt om burgers inspraak te geven in de vormgeving van het het lokale beleid.
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Met een burgerbegroting krijgen burgers de mogelijkheid om budgetten te
verdelen, prioriteit te geven aan sociale domeinen, en toezicht te houden op de
overheidsuitgaven. Het klinkt misschien als een ingewikkeld proces dat uitsluitend
geschikt is voor grote steden, maar elke lokale overheid, ongeacht haar aantal
inwoners, kan een burgerbegroting uitvoeren.
In deze gids vind je alles wat je nodig hebt om met burgerbegrotingen van start te
gaan. Dit is wat je kunt verwachten:
•
•
•
•

Een duidelijke definitie van burgerbudgettering en het idee erachter;
Een overzicht van belangrijke succesfactoren en mogelijke vraagtekens;
Een duidelijke uitleg over de verschillende vormen van
burgerbegrotingen en hun specifieke voordelen;
Succesvolle case studies van budgetteringsprojecten over de hele
wereld.
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is
De geschiedenis van
de burgerbegroting

Voor we in de diepte duiken, laten we even teruggaan naar waar het allemaal
begon.
In 1989 won de progressieve Arbeiderspartij in Porto Alegre, Brazilië, de lokale
verkiezingen met een campagne gebaseerd op betrokkenheid van burgers en
participatieve democratie. Zij voerden een burgerbudget in om niet-gekozen
burgers te doen meebeslissen over de toewijzing van overheidsgeld. Dit was
destijds een volledig nieuw fenomeen.
De burgerbegroting gaf de burgers directe beslissingsbevoegdheid op lokaal
niveau, medebeslissingsbevoegdheid op stadsniveau en controlebevoegdheid op
alle niveaus. Om de organisatie van het project te vereenvoudigen werden burgers
verdeeld in buurtgroepen, en werden de projecten gerangschikt op thema's zoals
huisvesting, stedelijke infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs, jeugd, cultuur en
sport.
De stad heeft uiteindelijk de definitieve begroting ingevoerd en in samenwerking
met de burgers de vooruitgang opgevolgd. En wat eerst een apart sociaal-politiek
experiment leek bleek al snel een groot succes. In het geval van Porto Alegre steeg
het aantal deelnemers vrij snel. Tien jaar na de lancering van het project was het
aantal deelnemers verachtvoudigd. Na dit succesvolle debuut verspreidden
participatieve budgetteringsprojecten zich als een lopend vuurtje door heel
Brazilië. In 2008 waren er meer dan 200 (!) verschillende burgerbudgetten in het
hele Zuid-Amerikaanse land, en 41% van alle steden met meer dan 100.000
inwoners had een project lopen. Tegen 2010 hadden 900 van de 16.000 Braziliaanse
steden een burgerbudget.
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Cri
Belangrijke succesfactoren
Burgerbudgettering is een democratisch concept dat
verschillende voordelen heeft:

•

Het geeft leden van de
gemeenschap een stem en slaat
bruggen tussen burgers,
raadsleden en officieren.

•

Het bouwt vertrouwen op.
Burgerbudgettering toont aan dat
je openstaat voor transparantie en
verantwoordelijkheid.

•

Het genereert sociaal kapitaal
door het debat op gang te brengen
en burgers inzicht te geven in
elkaars behoeften. Burgerbegroting heeft het potentieel om
te leiden tot meer sociale cohesie.

•

Het leidt tot betere beslissingen
die door burgers gedragen
worden.

•

Het helpt om burgers meer
inzicht te geven in hoe hun
overheid werkt. Door hen te
betrekken bij belangrijke
(financiële) beslissingen
begrijpen zij beter hoe het
besluitvormingsproces in
elkaar zit.

•

Het leidt tot betere publieke
diensten. Door burgers een
stem te geven over welke
openbare diensten nodig zijn
en waar ze het dringendst zijn,
wordt de kwaliteit van de
openbare diensten verhoogd.

Ondanks de grote kracht van burgerbudgettering zijn er natuurlijk ook nadelen aan
verbonden. Voor je een project opstart moet je zeker zijn dat je een duidelijk
beeld hebt van de belangrijkste uitdagingen die je onderweg tegenkomt.
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Dit zijn de belangrijkste obstakels die je zal moeten omzeilen.

1. De mogelijke complexiteit van het proces
De implementatie van een BB kan vrij complex zijn. Je implementeert het niet van de
ene dag op de andere met een beetje goede wil. Het kost tijd om alles op te zetten,
en het vereist de samenwerking van meerdere afdelingen binnen het bestuur. Het
succes van het hele proces hangt er ook van af of burgers begrijpen hoe budgetten
worden toegekend, en hoe het stemsysteem werkt. Het is belangrijk om burgers de
nodige tijd te geven om alle informatie op te nemen.
Voor kleinere overheden is het raadzaam om te beginnen met een eenvoudiger type
van BB, zoals een kleine subsidieregeling voor een specifieke wijk.

2. Vooroordelen overwinnen
Dit is een veel voorkomende kwestie op het vlak van participatie in het algemeen.
Hoe zorg je ervoor dat de groep burgers die met je project engageert representatief
is voor de hele bevolking? Hoe bereik je mensen die minder geneigd zijn om deel te
nemen, zoals bepaalde minderheidsgroepen?
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Het is een belangrijke zaak, en er bestaat niet echt een duidelijke oplossing voor.
Maar er zijn een aantal dingen die je kan doen:

•

Focus op een brede
communicatie van de
campagne en
communiceer op een
manier die transparant,
duidelijk en inclusief is.

•

Werk met tussenpersonen.
Het benaderen van
bepaalde verenigingen,
religieuze leiders,
syndicaten of andere
soorten micro-influencers
helpt om de drempel te
verlagen voor groepen die
moeilijker te bereiken zijn.

•

Stel een Quality of Life-index op.
Hiermee wordt het welvaartsniveau per
wijk of district beoordeeld, en wordt
bepaald waar de middelen het meest
nodig zijn. Dit praktisch instrument kan
worden gebruikt om de resultaten van
het project af te wegen en om de
demografische verschillen tussen
burgers te overbruggen.

•

Op lange termijn is het essentieel om
minderheden geleidelijk aan in het
bestuur te betrekken en
vertegenwoordigen. Dit is een goede
manier om definitief van deze sociale
ongelijkheid af te komen en
minderheidsgroepen te mobiliseren voor
participatieprojecten.

De inclusie en representatie van alle demografische groepen zijn processen die vaak
niet organisch verlopen, en die we dus niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen.
Het is belangrijk voor overheden om een extra inspanning te leveren om alle burgers
te bereiken.
TIP
Het CitizenLab-platform biedt nuttige inzichten in de demografische gegevens
van deelnemende burgers. Dit kan je helpen om je aanpak te evalueren en
eventueel bij te sturen.
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3. Onvoldoende middelen
Een van de belangrijkste succesfactoren voor elk burgerbegrotingsproces is het
beschikken over voldoende middelen om niet alleen het project vlot te laten
verlopen, maar ook om de beloofde middelen te kunnen investeren.
Laat burgers niet beslissen of ze die euro's uitgeven aan een speeltuin of nieuwe
fietspaden als dat budget niet echt beschikbaar is. Zo krijgt de burger het gevoel
dat hij niet serieus wordt genomen, ook al waren je bedoelingen goed.

4. Verwachtingen scheppen
Dit hangt samen met het vorige punt: zorg ervoor dat eerlijke en transparante
verwachtingen worden geschept. Het heeft geen zin om hen valse hoop te
geven - communiceer openlijk over de impact die ze écht kunnen hebben.
Bovendien vallen sommige beleidsdomeinen onvermijdelijk buiten je
invloedssfeer als gemeente. Besef dat het onderscheid tussen de verschillende
bestuurslagen voor burgers misschien niet zo duidelijk is als voor jou.
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5. Een cyclus creëren
Je wil niet dat je burgerbegroting een eenmalig experiment is, of dat het zo wordt
gezien. Waarom zou je je burgers één keer raadplegen als de volgende beslissing
opnieuw van bovenaf wordt genomen?
Om het vertrouwen van burgers te winnen en dat gevoel van vertrouwen op te
bouwen dat een burgerbegroting zo krachtig maakt, is het beter om het een
onmisbaar onderdeel te maken van de begrotingscyclus.. Door BB te
verankeren in een vastgelegd proces stimuleer je de betrokkenheid van burgers
en versterk je de representatieve democratie.
Natuurlijk is dit een traject en hoef je niet al na de eerste proefperiode een vast
proces in steen gebeiteld te hebben. Leer, pas je aan en communiceer duidelijk
naar je burgers over het 'wat' en 'waarom' van je beslissingen.
De fases van de implementatie van een burgerbegroting: plan, doe, herbekijk,
maak de nodige aanpassingen… en begin opnieuw!
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Ty
Soorten
burgerbegrotingen

Zijn alle burgerbegrotingen hetzelfde?

In algemene zin gaat het bij burgerbegrotingen altijd om het
raadplegen van burgers over de toewijzing van budgetten of het
prioriteren van beleidsdomeinen die financiering nodig hebben. Maar
het is een overkoepelende term, want er zijn verschillende vormen
van participatieve budgettering die licht verschillen.
Laten we eens kijken naar welke opties er zoal zijn. Wat zijn de
verschillen? En hoe kom je erachter welke voor jou de juiste keuze is?
Uit de brede waaier aan cases over de hele wereld hebben we de
belangrijkste factoren geïdentificeerd.
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1. Besluitende of Adviserende BB?
Hier draait alles om het resultaat. Hoe zal het bestuur reageren eens de de resultaten
binnenkomen? Als de uitkomst van de BB vastligt en de stad zich ertoe verbindt
ernaar te handelen, heeft de BB een besluitend karakter.
Als daarentegen de resultaten slechts in gezien worden als suggesties bij de
toewijzing van budgetten, dan heeft de BB een adviserend karakter.
Uiteraard heeft deze beslissing een grote impact op de verwachtingen die een
deelnemende burger van het resultaat zal hebben. Het is belangrijk om van bij het
begin duidelijk te maken of je een besluitend of adviserend proces in gang zet.

2. Thema’s of ideeën?
Deze dimensie dekt het toepassingsgebied van de burgerbegroting. Waar gaat de BB
precies over?
In sommige gevallen wordt een BB gehouden op het niveau van thema's of
beleidsdomeinen. In andere gevallen ligt de focus op concrete ideeën of projecten.
En in nog andere gevallen is er sprake van een hybride proces. Dat betekent dat je
een BB van beleidsdomeinen organiseert en vervolgens binnen elk prioritair domein
de beste ideeën of projecten kiest.
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3. In groep of individueel?
In offline projecten zien we vaak dat ideeën of thema's in kleine groepjes worden
besproken voordat er gestemd wordt. Online trajecten zijn meer geschikt voor
individuele deelname, waarbij burgers hun persoonlijke voorkeuren kenbaar maken.
Natuurlijk zijn er ook tussenvormen. Op het CitizenLab platform kan je individueel op
je favoriete ideeën stemmen en alles rechtstreeks op het platform bespreken.

4. Ideeënvorming of vastgelegd kader?
In veel gevallen heb je al een aantal ideeën of thema's waar je burgers op kunnen
stemmen of reageren. Soms staan steden hun burgers echter toe om hun eigen
ideeën in te dienen.
Ideevorming verandert het participatieproces aanzienlijk. Als je dit graag wil
implementeren, denk dan na over het reserveren van specifieke budgetten voor
burgerideeën en zorg voor een duidelijk en transparant kader voor de nodige criteria.

5. Lokaal of regionaal?
Wat is het specifieke gebied voor de BB? Heeft het project een impact op het hele
stadsgebied of is het gericht op een bepaalde wijk?
Dit heeft ook gevolgen voor wie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de BB.
Voor projecten met een lokale impact is het zinvol om alleen of vooral de bewoners
te betrekken die de gevolgen direct voelen. Bij minder gebiedsgerichte projecten is
het logischer om iedereen uit te nodigen om deel te nemen.
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Deze vier kenmerken zorgen voor een eindeloos aantal mogelijke combinaties. Maar
in de praktijk zien we dat twee specifieke combinaties het vaakst voorkomen:
A. Lokale, specifeke projecten met een besluitende aard. Bijvoorbeeld, een
gemeente die burgers toelaat om budget toe te wijzen aan voorstellen voor nieuwe
fietsenstallingen en fietspaden. De uitkomst van de stemming is sluitend, wat
betekent dat de stad de beslissing moet volgen.

B. Stedelijke, algemene beleidsideeën met een adviserende aard. Bijvoorbeeld,
een stad die haar burgers in staat stelt om thema's als diversiteit, duurzaamheid,
mobiliteit of cultuur te prioriteren. De prioriteitstelling van de burgers voor deze
thema's staat niet vast, maar kan de stad helpen haar beleid te verfijnen en zelf
prioriteiten te stellen.
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Doelstellingen

Voordat je echt aan de slag gaat met een burgerbegroting is het
belangrijk om te definiëren wat je einddoel is. Wat wil je echt
bereiken met je project?
Natuurlijk is het heel normaal om meer dan één doel voor ogen te
hebben. Maar een duidelijke prioritering helpt je om gedurende
het hele proces gefocust te blijven.
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Laten we eens kijken naar enkele van de voornaamste doelstellingen van een
burgerbudgetteringsproject:

•

Inzicht krijgen in de prioriteiten van de bevolking en hoe verschillende
voorkeuren tegen elkaar worden afgewogen.

•

Het stadsbudget verdelen op basis van wat burgers hebben besloten
(vooral voor besluitende vormen van BB).

•

Burgers de kans geven om met elkaar in gesprek te gaan. Het creëren van
een debat tussen mensen met verschillende achtergronden en voorkeuren
of noden bevordert de empathie voor 'de ander' binnen dezelfde
gemeenschap.

•

Bewustwording en draagvlak creëren. Wanneer er rekening wordt
gehouden met de stem van de burgers, zullen ze meer legitimiteit vinden in
het gekozen beleid.

•

Burgers meer inzicht geven in hoe begrotingsbeslissingen genomen
worden. Door een BB leren burgers hoe ze keuzes kunnen maken met
eindige stadsbudgetten. Je wil meer budget voor culturele projecten?
Prima, maar betekent dat dat je minder uitgeeft aan gezondheidszorg?

TIP
Gebruik geen willekeurig bedrag voor een specifiek idee in de ideeselectiefase. Geef binaire opties: of je kiest een voorstel met een volledig
budget, of je kiest het niet.
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Zoals je ziet biedt een BB ongelooflijk veel mogelijkheden en kan de impact
ervan erg positief zijn. Uiteraard zijn de praktische aspecten erg afhankelijk van
de context en noden van uw stad - en daarom is de voorbereiding van groot
belang.

Bewustzijn en draagvlak

Stadsbudget verdelen

Kans om te debatteren

Inzichten vergaren

Burgers meer inzicht geven
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De 7 stappen van een
burgerbegroting
Nu je alle theoretische kennis onder de knie hebt is het tijd om dieper in te gaan
op de praktische afwegingen. Burgerbudgetten kunnen lokaal een reële impact
hebben, maar ze worden niet van de ene op de andere dag opgesteld. Daarom
hebben we het proces opgedeeld in 7 duidelijke stappen voor een eenvoudige
implementatie.
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De volgende stappen worden gedeeld door alle succesvolle
budgetteringsprocessen. Ze zijn relevant, ongeacht de grootte van je stad en de
thema's waar je burgers bij betrekt.

1 - De basis vastleggen
In deze eerste fase zal je enkele moeilijke beslissingen moeten nemen:
•

Doorloop de verschillende soorten budgerbudgetten (zie hoofdstuk 3) en
beslis welke het best aansluit bij jouw specifieke situatie.

•

Bepaal wat je hoofddoel is (zie hoofdstuk 4). Je doel kan meervoudig zijn,
maar duidelijke prioriteiten stellen zal het proces een stuk vlotter laten
verlopen.

•

Beslis hoe je met je burgers wil engageren. Dit kan zowel offline als online
gebeuren, al kost een offline aanpak vaak meer tijd en middelen. Een online
platform is een toegankelijke manier voor alle burgers om hun stem te laten
horen. Een combinatie van beide is een geweldige manier om te zorgen
voor een diepgaander overleg.

•

Bied een antwoord op de volgende vragen:
Wat is je budget?
Hoe zie je de timing van het project? Hoeveel tijd hebben je burgers om te
participeren, en hoeveel tijd zal het volledige proces in beslag nemen?
Wie kan deelnemen? Kunnen burgers voorstellen indienen of steunen die
buiten hun eigen buurt vallen?
Welke thema’s zal het project behandelen?
Wat zijn de selectiecriteria voor burgerideeën? Bijvoorbeeld: een bepaald
budget niet overschrijden, respectvol zijn tegenover alle betrokken
partijen, etc. Duidelijke regels die vooraf worden gecommuniceerd helpen
je om realistische verwachtingen te scheppen.
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2 - Burgers informeren
Burgers moeten worden geïnformeerd over het tijdschema, het proces en de
regels. De selectiecriteria voor burgerideeën moeten duidelijk worden
gecommuniceerd. Als iedereen de regels van het spel kent, zal het hele proces
een stuk soepeler verlopen.
Het is ook erg belangrijk om duidelijk aan te geven wat het bestuur met het
eindresultaat zal doen: is dit bedoeld als advies of is de input doorslaggevend?
Informeer je burgers door proactief met hen te communiceren en alle informatie
openbaar te maken. Niet alleen de algemene documenten over het BB-proces,
maar ook specifiekere gegevens, zoals de beschikbare financiële middelen en
de begrotingstoewijzing van het afgelopen jaar. Dit zal burgers helpen om
geïnformeerde en op data gestoelde beslissingen te nemen.

3 - Input verzamelen
Zodra het project van start is gegaan, kunnen de burgers stemmen, reageren en,
afhankelijk van het soort project, ideeën indienen. Ze bespreken de lokale
prioriteiten en werken concrete projecten uit, die allemaal door de stad zelf
moeten worden geëvalueerd.
In deze fase gaat het echt om de inhoud van de ideeën en (nog) niet om de
budgettaire aspecten ervan.
Opmerking: Zoals besproken in hoofdstuk 3 komt deze fase niet bij elk BBproject voor. Dit is enkel relevant als je ideevorming toelaat in je
participatieproces.
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4 - Budgetten vastleggen en input verwerken
Als er een fase is waarin burgers ideeën indienen, dan moet er ook een fase
komen waarin de stad deze ideeën verwerkt. De input van de burgers wordt dan
geanalyseerd door stadsdeskundigen en gecontroleerd aan de hand van de
vooraf vastgelegde selectiecriteria. De stad selecteert de definitieve
voorstellen en geeft feedback aan de deelnemers over hun eerste inbreng.
Omdat het niet altijd makkelijk is om ideeën te selecteren, gebruiken de meeste
steden duidelijke en meetbare criteria zoals kosten of haalbaarheid.
•

Om de kosten te bepalen zal de stad of gemeente interne of externe
deskundigen raadplegen. Dit kan het verantwoordelijke departement zijn.
En natuurlijk moet de te verwachten kostprijs binnen het vooropgestelde
budget vallen (= het totale budget voor het project of een maximumbedrag
per idee).

•

De technische haalbaarheid kan, afhankelijk van het project, meer of
minder eenvoudig in te schatten zijn. Kan het idee binnen een bepaald
tijdsbestek worden uitgevoerd? Heeft het een positieve impact op alle
burgers, of berokkent het schade aan bepaalde groepen?

Vaak zal je de selectie moeten verfijnen door te zoeken naar een passend
evenwicht. Soortgelijke ideeën kunnen worden samengevoegd, de gekozen
ideeën mogen niet in dezelfde buurt geconcentreerd zijn, en als je stemmen of
opmerkingen toelaat moet ook de populariteit van die ideeën in overweging
worden genomen.
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5 - Stemmen
Hier begint het pas echt! In deze fase verdelen burgers een bepaald budget over
een aantal thema's of ideeën. Er is een verschil tussen beide, dus laten we wat
meer in detail gaan kijken.
•

Als de BB plaatsvindt op het niveau van thema's of beleidsdomeinen,
werken experts vaak met het principe van communicerende vaten. Wat je
in het ene thema aan het budget wil toevoegen, moet je uit een ander
thema verwijderen (of je moet hogere belastingen innen). In veel gevallen
worden de daadwerkelijke budgetten per thema of beleidsdomein als
uitgangspunt genomen.

•

Burgerbegrotingen met concrete projecten of ideeën werken volgens het
principe van een 'winkelmandje'. Je kan ideeën uit de lijst aan je mandje
toevoegen tot het totale budget van de geselecteerde ideeën je budget
overschrijdt. Vaak is het persoonlijke budget gelijk aan het werkelijke totale
budget.

Na het verzamelen en analyseren van de stemmen komt de stad met een
definitief budgetadvies. Dit zal de basis vormen voor de uiteindelijke beslissing.
De ideeën kunnen vervolgens worden omgezet in een actieplan en gebruikt
worden als grond voor besluitvorming.
TIP
Hoe lang moet deze fase duren? Dat hangt natuurlijk af van de complexiteit
van je project, maar we raden aan om burgers minstens 2 maanden de tijd te
geven om te stemmen, zodat ze de tijd hebben om zich te informeren.
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6 - Resultaten
Het communiceren van de resultaten is essentieel. Welke ideeën werden
geselecteerd? Welke beleidsdomeinen kregen het grootste deel van het budget?
En het is net zo belangrijk om de volgende stappen te communiceren. Wie zal de
geselecteerde ideeën implementeren? Wanneer zal dit gebeuren en kan de
burger een bijdrage leveren aan deze stap? Hoe wordt in de begrotingsoefening
rekening gehouden met de verdeling over de verschillende beleidsdomeinen?
Transparantie over de resultaten draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen op
de lange termijn, en zorgt ervoor dat de burgers ook aan een volgend project
zullen deelnemen.

7 - Implementatie
Dit is misschien wel de belangrijkste stap van allemaal: de daadwerkelijke
implementatie. In deze fase kunnen burgers zien hoe hun participatie een reële,
tastbare impact heeft. Dromen omzetten in plannen, en plannen in daden. En
ondertussen houd je je burgers op de hoogte, zodat ze kunnen zien wat er aan
het veranderen is.
Om van een PB-project een succesverhaal te maken zijn er een aantal
belangrijke voorwaarden:
•

Er moeten voldoende middelen zijn om de door burgers gekozen
projecten uit te voeren. Lokale overheden moeten over voldoende
financiële middelen beschikken om financieel flexibel te zijn.

•

Zodra het budget is afgerond moeten steden het openbaar maken, de
deelnemers feedback geven over hun ideeën en hen op de hoogte
brengen van de voortgang van de voorgestelde projecten.

•

Als je besloten had om een ideeënvormingsfase in te voeren in het
begrotingsproces, is het belangrijk om bij de prioriteitenstelling en
beleidsvorming effectief rekening te houden met die ideeën.
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Ga vandaag nog
van start met je
burgerbegroting

CitizenLab willen bruggen bouwen tussen steden en hun
gemeenschappen. Ons platform is een digitale toolkit voor
participatie, en we bieden een waaier aan mogelijkheden
om burgers te betrekken bij lokale onderwerpen.
In de afgelopen jaren hebben we samengewerkt met meer
dan 100 steden en gemeenten om digitale democratie een
duwtje in de rug te geven. Overweeg je om een
burgerbegroting op te zetten in jouw stad of gemeente?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
Onze experts laten je met plezier de functionaliteiten van
het platform zien en gidsen je door onze recentste cases.

hello@citizenlab.co
+32 2 808 50 22
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tudie

Succesvolle cases
Zoals we vooraf al aanhaalden vond het eerste
burgerbegrotingsproject plaats in Porto Alegre, Brazilië, in de
jaren ’80. In dit geval zorgde een BB voor een gelijkere
verspreiding van de stadsdiensten.
Laten we even naar de cijfers kijken. Tegen 1997, na de
implementatie van het burgerbegrotingsproject:
•
•
•
•

Steeg het aantal riool- en wateraansluitingen van 75%
naar 98%.
Stegen de budgetten voor gezondheidszorg en
onderwijs van 13% tot ongeveer 40%.
Verviervoudigde het aantal scholen.
Vervijfvoudigde de de wegenbouw in arme wijken.

Deze casus maakt overduidelijk hoe burgerbegrotingen een
positieve impact kunnen hebben op steden, ook op de armste
of minst bevoorrechte wijken.
Sinds het debuut in Porto Alegre heeft burgerbudgettering zich
over de hele wereld verspreid. In bijna elk continent hebben
burgers een bijdrage geleverd aan de stadsbudgetten. Laten we
in een aantal internationale cases duiken die je zullen inspireren
om je eigen BB-plan op te stellen!
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Seoel, Zuid-Korea
•

Budget: De Zuid-Koreaanse
hoofdstad Seoel spendeert jaarlijks 50
billion Koreaanse won
(= €39 miljoen) aan burgerbegrotingen.

•

Hoe? In 2017 engageerde het
stadsbestuur 117.000 burgers door
middel van een online
stemmingssysteem dat focuste op
een aftakelende buurt in het Mapodistrict.

•

Resultaat?
⁃
Een milieu-ontwerpproject
om criminaliteit te
voorkomen;
⁃
De oprichting van het
gemeenschapscentrum van
Sogeum Naru;
⁃
Een daling in
veiligheidsproblemen;
⁃
Duizenden binnenlandse en
overzeese ambtenaren en
politici bezochten het gebied
om van dit voorbeeld te
leren.

•

Wat is uniek? Dit project werd deels
uitgevoerd door bewoners, en werd
gedeeltelijk gefinancierd door
bedrijven en bewoners.
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Parijs, Frankrijk
•

Budget: Tussen 2014 en 2020 plande
Parijs om 5% van het totale
investeerdersbudget (goed voor een
totaal van een half biljoen euro) via
burgerbegroting te spenderen.

•

Hoe? De Franse hoofdstad
implementeert BB op verschillende
niveaus tegelijkertijd: één
stadsproject, één voor elk district, en
specifieke BB projecten voor armere
wijken. Bovendien hebben
jeugdorganisaties of scholen ook hun
eigen BB projecten.

•

Resultaat? De meeste ideeën die via de BB-projecten in Parijs verzameld
werden hebben betrekking op het bouwen van 'een andere mogelijke stad'.
Terugkerende thema's zijn stadslandbouw, het groener maken van de stad
en het gastvrij ontvangen van vluchtelingen en daklozen. Zo werden
bijvoorbeeld 3.000 overlevings- en gezondheidskits uitgedeeld aan
daklozen, en werden architecten en openbare planners gevraagd om
innovatieve ruimtes te ontwerpen voor tijdelijke of mobiele opvangcentra.

•

Wat is uniek? BB heeft ook gevolgen voor het stadsbestuur, omdat
ambtenaren leren om sneller te reageren en samen te werken aan
algemenere voorstellen voor burgerbegrotingen.
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Chengdu, China
•

Hoe? Chengdu, een Chinese stad
met 14 miljoen inwoners in zowel
landelijke als stedelijke gebieden,
startte met burgerbegroting in 2011.
Ze verspreidden 2 miljoen boekjes
om hun burgers te informeren over
het proces en de uiteindelijke
doelstellingen.

•

Resultaat? Sindsdien werden meer
dan 50.000 kleine projecten
goedgekeurd, waarvan de meeste
op het gebied van basis- en lokale
diensten en infrastructuur, zoals
dorpswegen of watervoorziening.

•

Wat is uniek? Burgers kunnen
ervoor kiezen om hun
burgerbudget te besteden aan
onmiddellijke acties of het te
gebruiken als een aanbetaling
op een collectieve lening voor
veel grotere projecten. In dat
geval wordt de lening in de
daaropvolgende jaren door een
deel van de BB terugbetaald.
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Sport en spelen gefinancierd door BB fondsen

Rosario, Argentinië
•

Budget: In Rosario, Argentinië, is burgerbudgettering een jaarlijks proces
waarin meer dan 4.000 inwoners van de stad beslissen hoe ze 8 miljoen dollar
van het stadsbudget toewijzen.

•

Hoe? De stad Rosario combineert het proces van burgerbegroting met een
aanpak die ''gender-budgettering'' wordt genoemd. Dit maakt deelnemers
bewuster van gendervraagstukken en de impact van burgerbudgetten op
gendergerelateerde kwesties.

•

Resultaat? In de praktijk betekent dit dat er passende maatregelen worden
genomen om meer vrouwen bij het BB-proces te betrekken. Zo werd
bijvoorbeeld gevraagd aan iedereen die op een begrotingsvergadering stemde
om een mannelijke en een vrouwelijke afgevaardigde te selecteren, om zo de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.
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Toronto, Canada
•

Wat is uniek? Deze Canadese stad is een vreemde eend in de bijt. Toronto
heeft een eigen organisatie die gemeenschapshuisvesting beheert, wat goed
is voor 6% van het totale woningaanbod in Toronto.

•

Budget: Elk jaar wordt $7 miljoen CAD van het budget van deze
woningorganisatie toegewezen via burgerbudgettering.

•

Hoe? De huurders konden deelnemen als zij dat wilden, en hoefden geen
goedkeuring van de stad te krijgen voor hun keuzes of ideeën. Alles maakte
immers deel uit van de eigen budgetten van het bedrijf.

•

Resultat? Omdat een meerderheid van de huurders van sociale woningen
afkomstig is uit kansarme groepen, kregen de demografieën, die vaak
ondervertegenwoordigd zijn in soortgelijke projecten, de kans om de
resultaten echt te beïnvloeden. Het had ook een pedagogische waarde om
huurders te laten wennen aan een grotere betrokkenheid bij de publieke
besluitvorming.
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Villages Sports games funded by village PB funds

Wortegem-Petegem, België
Het is een veel voorkomende misvatting dat burgerbegrotingen alleen geschikt
zijn voor grote steden. Een van onze lokale voorbeelden bewijst het tegendeel:

•

Budget: De kleine Belgische gemeente Wortegem-Petegem (12.000 inwoners)
startte een budgetteringsproject op om 100.000€ te verdelen over 40
burgerinitiatieven.

•

Hoe? Burgers konden zowel offline (op papier) als online op ons digitale
participatieplatform hun gewicht in de schaal leggen. Na twee maanden van
ideeënverzameling en een kwalitatieve selectie hield de gemeente 55
burgervoorstellen over, waarvan er uiteindelijk 40 ter stemming werden
voorgelegd. Een maand lang konden de inwoners stemmen op hun 3 favoriete
projecten.

•

Resultaat? Met meer dan 800 burgerstemmen bereikte de gemeente meer
dan 14% van hun totale stemgerechtigde bevolking. Uiteindelijk kregen 27
projecten financiering, en werd in totaal 99.450€ verdeeld. De gemeente
onderneemt momenteel actieve stappen om de winnende projecten uit te
voeren.
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Een burgerbegroting is burgerparticipatie op zijn best. Het draait allemaal om
het betrekken van burgers en hen in staat stellen hun stem te laten horen waar
het er echt toe doet - in het verbeteren van de openbare diensten, het
toewijzen van middelen aan de projecten en buurten die dat het hardst nodig
hebben, en het creëren van een bredere steun voor het beleid.
Zoals deze gids aantoont hoef je niet New York City of een andere metropool
te zijn om dit voor elkaar te krijgen - maar het is prima als je dat wel bent! Het
implementeren van een burgerbudget ligt binnen handbereik, ongeacht de
grootte van je stad of gemeente. Het komt er op aan om een geëngageerd
team te vinden en de nodige stappen te volgen.
Dus, kriebelt het om van start te gaan met een burgerbudget? Is de tijd rijp om
een burgerbegroting in jouw gemeenschap te implementeren? Of ben je
gewoon benieuwd naar meer?
Neem vandaag nog contact met ons op! Onze experts kunnen al je resterende
vragen beantwoorden, je door onze meest recente cases loodsen en je de
CitizenLab tool in actie laten zien.

Bedankt!
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+32 2 808 50 22
hello@citizenlab.co
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Ga van start met digitale burgerparticipatie in
jouw stad of gemeente!
www.citizenlab.co
hello@citizenlab.co
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