
realitycheck
Burgers en overheden staan in een nieuwe relatie 
met elkaar. het moet anders, beter en meer met 
elkaar. een vraag die zich hierbij opdringt, is: 
hebben burgers en gemeenten hierover wel de 
juiste verwachtingen van elkaar? Belangrijk, want 
het is moeilijk uit de startblokken te komen als de 
verwachtingen te ver uit elkaar liggen.

Burgers in groningen

1. De gemeente werkt goed met 
burgers samen om de ideeën van 
burgers te realiseren.

CMO StaMM en Sociaal Planbureau Groningen deden daarvoor een reality check 
in de provincie Groningen. We vroegen burgers en gemeenten welke beelden en 
verwachtingen ze van elkaar hebben. Deze vragen zijn eind 2015 voorgelegd aan 
ambtenaren, wethouders, raadsleden van alle Groninger gemeenten en aan het 
Groninger panel van 3.300 burgers in de provincie Groningen.

gemeenten in groningenhoe kijkt men aan tegen
prestaties van de gemeente?

2. Burgers krijgen voldoende ruimte 
om hun ideeën en initiatieven te 
realiseren.

oneens / weet ik nieteens oneens / weet ik nieteens

82%18% 29%71%

83%17% 36%64%

3. De gemeente ondersteunt 
burgerinitiatieven (financieel) 
voldoende.

4. De gemeente betrekt haar 
burgers voldoende bij haar plannen, 
activiteiten en voorzieningen.

87%13% 62%38%

82%18% 48%52%

1. ik merk dat organisaties al meer 
samenwerken met burgers en overheid.

hoe kijkt men aan
tegen veranderingen?

2. ik merk dat gemeenten burgers 
stimuleren om initiatieven te nemen.

oneens / weet ik nieteens oneens / weet ik nieteens

72%28% 48%52%

84%16% 50%50%

3. ik merk dat burgers in beweging 
worden gebracht.

4. ik merk dat burgers aan het denken 
worden gezet.

63%37% 41%59%

54%46% 29%71%

5. er kunnen best wat regels worden
afgeschaft om burgers meer vrijheid 
voor hun initiatieven te geven.

6. De gemeente moet altijd toezicht 
houden op de initiatieven van burgers.

35%65% 12%88%

38%62% 85%15%

7. De gemeente moet ieder initiatief op 
dezelfde manier ondersteunen.

8. Het kan niet anders, het is nodig in 
deze tijd.

71%29% 82%18%

49%51% 25%75%

9. Het werkt stimulerend voor burgers. 38%62% 15%85%
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van de burgers én gemeenten 
vindt dat de gemeente met 
burgers moet samenwerken om 
burgerinitiatieven te realiseren.

50%
van de burgers én 
gemeenten merkt dat 
burgers steeds meer zelf 
initiatieven nemen.

Voor meer informatie over Reality check : Marja Janssens 06 127 478 28 m.janssens@cmostamm.nl

hoe kijkt men aan
tegen veranderingen?


