Beste Burgertoppanelleden en beste betrokkenen,
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen over de voortgang van de ‘Pilot
Burgertop Limburg 2018’. In september hebben wij u bericht op welke manier de adviezen uit de
burgerpanels volgens ons het beste aangepakt kunnen worden door in de provinciale organisatie
(lees hier het voorstel). Tijdens de terugkomdag van 5 september 2019 hebben we met velen van u
daar ook persoonlijk over gesproken.

Initiatiefvoorstel aangenomen
Op 4 oktober 2019 is het 3e initiatiefvoorstel over de Burgertop Limburg aan Provinciale
Staten voorgelegd. Provinciale Staten hebben besloten ons initiatiefvoorstel over te nemen.
Lees hier het voorstel.
Dat betekent niet dat alle voorstellen onmiddellijk worden uitgevoerd. Provinciale Staten gaan
samen met Gedeputeerde Staten aan de slag om de adviezen te beoordelen en verder uit te
werken. Als Raad van Advies Burgertop Limburg hebben we geadviseerd dat zoveel mogelijk
samen met u doen.

Opvolging 18 adviezen
Op dit moment wordt er in de Provincie hard gewerkt aan het beoordelen en uitwerken van de
adviezen.

Via deze link hier leest u de laatste stand van zaken over uw ingebracht burgeradvies.
Per advies is aangegeven de ‘actie’, de ‘deadline’, de ‘verantwoordelijke’ en de ‘stand van zaken’.

De voorzitters van de commissies van Provinciale Staten zijn trekkers van de categorie 2
voorstellen, de voorzitter van de commissie Cultuur en Samenleving zorgt ervoor dat de uitwerking
van de adviezen ook geborgd wordt.

Evaluatie Burgertop Limburg
De evaluatie van de Pilot Burgertop Limburg is in volle gang. Naar verwachting is deze eind
december klaar en zal deze informerend aan de Provinciale Statencommissie Cultuur en
Samenleving (PS CS) worden doorgestuurd. Op basis van de evaluatie schrijft de Raad van
Advies een initiatiefvoorstel over het organiseren van een provinciale Burgertop en op welke
wijze het instrument nog beter kan worden ingezet.
Het initiatiefvoorstel zal begin volgend jaar in januari en maart in de commissie worden
besproken, waarna het naar verwachting in april aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
Het politieke debat is dan een interessant moment. Provinciale Staten zal over een mogelijk
vervolg van de Burgertop Limburg besluiten. U bent van harte uitgenodigd de vergadering bij
te wonen. Lukt dat niet dan kunt u de vergadering live volgen op uw computer of op een later
moment terugkijken. Hierover zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

Nationaal programma team “Democratie in Actie” komt
naar Limburg
Op 24 oktober jl. hebben het Organiserend Comité en de Raad van Advies op uitnodiging van het
programma team “Democratie in Actie” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkszaken in Den Haag verteld over de ervaringen van de pilot Burgertop Limburg.

De eerste Provinciale Burgertop in Nederland. Het programma team “Democratie in Actie” komt op
korte termijn naar Limburg om zich nog meer te laten informeren over de resultaten en geleerde
lessen.

Betrokkenheid van andere Nederlandse provincies en
Limburgse gemeenten
Het Inter Provinciaal Overleg heeft ons gevraagd om op het volgende congres voor provinciale
bestuurders, in het najaar van 2020, een workshop te verzorgen over de Pilot Burgertop
Limburg. Zo kunnen Statenleden en Gedeputeerden uit alle provincies leren van onze
ervaringen.
De Vereniging van Limburgse Gemeenten heeft ons gevraagd om op 20 november
aanstaande, tijdens hun jaarlijkse conferentie, een kort verhaal te houden over de resultaten
en de uitkomst van de pilot Burgertop Limburg.

Visiesessie 25 oktober
Tijdens de visiesessie is met burgers en Statenleden gesproken over hun ervaringen en de
(eerste) uitkomsten van de Burgertop Limburg. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd
aan de notities van deze dag.
Mooie verbindingen zijn dus gemaakt. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de evaluatie
van de Burgertop Limburg 2018. De Raad van Advies rekent op een betrokken discussie in
Provinciale Staten, met een besluit over een vervolg op de Pilot Burgertop Limburg.

We zullen u snel weer over de voortgang informeren.
Hartelijke groet,
Aleida, Herman, Lidewij en Ed
Raad van Advies Burgertop Limburg 2018

Zijn er nog vragen vanuit de Burgertoppanels, dan kan altijd een mail gestuurd worden naar
info@burgertoplimburg2018.nl. Het Organiserend Comité zal deze oppakken en beantwoorden.

U kunt uw voorkeuren veranderen of u uitschrijven.

