Beste Burgertoppanelleden, geïnteresseerden
en betrokkenen,

Graag brengen we u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen, waarbij we niet alleen
vooruit, maar ook terugkijken op een
geslaagde Burgertop in Limburg.

Wat is er in 2019 gebeurd?
Ruim 300 Limburgers hebben tijdens Burgertop Limburg en de Burgertoppanels de koppen bij
elkaar gestoken om daarmee hun agenda voor de toekomst te bepalen. Het proces
resulteerde in maar liefst 18 burgeradviezen. In het afgelopen halfjaar is het proces door de
Provincie geëvalueerd. Een beknopte factsheet vindt u hier.

Wegwijzer: een schat aan informatie over pilot Burgertop
Transparanter communiceren, professionele ondersteuning en begeleiding van deelnemers
en juist de ondervertegenwoordigde groepen beter betrekken. Het zijn enkele lessen
getrokken uit Burgertop Limburg 2018, genoteerd in de Wegwijzer Pilot Burgertop 2018. Klik
hier voor de wegwijzer en lees over de geleerde lessen en de opgedane ervaringen.

Een vooruitblik: what’s the next step?
Zes burgertoppanels, bestaande uit 150 Limburgers hebben zich verdiept in thema’s als
nieuwe overheid, digitale sprong in de toekomst, milieubewust ondernemen, kwaliteit van
leven, veiligheid en werkgelegenheid. De 18 hieruit voortgekomen burgeradviezen zijn

onderverdeeld in vier categorieën. Deze categorieën geven aan of het advies in huidig beleid
past, of dat het in een PS commissie wordt behandeld. In januari 2020 zal er een interne
bijeenkomst bij de Provincie Limburg plaats vinden. Hier wordt met beleidsambtenaren
besproken hoe de burgeradviezen categorie I worden opgevolgd. De opdracht die door de
politiek is gegeven om de burgeradviezen in te passen in huidig beleid wordt in een
gezamenlijke bijeenkomst toegelicht door een afvaardiging van de Raad van Advies Burgertop
Limburg. De zeven adviezen uit categorie I staan centraal. De Raad van Advies zullen de
stappen die dag inleiden en ook toelichten op welke wijze de acht adviezen uit categorie II
opvolging krijgen.
Naast ambtelijk zullen ook op bestuurlijk niveau in 2020 de 18 adviezen onderwerp van
gesprek zijn. In het eerste kwartaal zullen de statenleden van de verschillende fracties de
evaluatie en wegwijzer bespreken en besluiten over een vervolg. Vervolgens zullen de
ervaringen en uitkomsten gedeeld worden met verschillende partijen als de Vereniging
Limburgse Gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken en betrokken
burgers. Op 3 april 2020 beslist het Limburgse Parlement op welke manier de pilot Burgertop
Limburg een mogelijk vervolg krijgt.

Limburgse gemeenten willen betrokken blijven
De Raad van Advies heeft tijdens Vereniging Limburgse Gemeenten-dag op woensdag 20
november 2019 hun ervaringen over de Burgertoppanels gepresenteerd. Verschillende
Limburgse bestuurders, burgemeesters en wethouders spraken tijdens deze bijeenkomst hun
bewondering uit. Ook gaven ze aan op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen om
daarmee te leren van de ervaringen van de Burgertop, maar ook om burgers beter te
betrekken. U kunt hier de presentatie van de Raad van Advies vinden.

Evaluatie: de provincie heeft vooral een ondersteunende rol
Een van de belangrijkste voorwaarden om de Burgertop Limburg 2018 te laten slagen was de
dialoog met Limburgers over onderwerpen waar ze invloed op kunnen hebben. Uit een
evaluatie blijkt dat de betrokkenheid is gestegen, het door transparante communicatie nog
verder blijft stijgen en het helpt om jongeren te bereiken door vanuit hun omgeving te
redeneren. Klik hier voor de evaluatie.
Verder blijkt dat deelnemers graag willen meedenken en -praten over onderwerpen en dat
communicatie hieraan een positieve bijdrage heeft. De evaluatie laat zien dat de provincie
vooral een ondersteunende rol heeft door te faciliteren: het komt de betrokkenheid van
burgers, de structuur, de inhoudelijke kennis en de onderlinge sfeer ten goede. Als laatste is
het belangrijk om adviezen zorgvuldig te noteren en de besluitvorming hierover helder te
communiceren. Het vormt de basis om een Burgertop Limburg in de toekomst vaker te
organiseren.

Visiesessie: terugkoppeling om elkaar te blijven begrijpen
Een afvaardiging van Provinciale Staten, bestaande uit leden van zeven verschillende
Limburgse fracties, vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en burgers van de
Burgertoppanels zijn op 25 oktober 2019 met elkaar in gesprek gegaan over de evaluatie van
Burgertop Limburg 2018. Ieder draagt zijn eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid als het
gaat om het laten slagen van de Burgertop. Enkele criteria voor het bepalen van het succes
werden door burgers en de politiek genoemd
Een belangrijke voorwaarde is om bij iedere Burgertop een gezamenlijk vertrekpunt te kiezen,
waarbij een aantal afspraken mede het succes bepalen, met name de: verwachtingen, rollen,
verantwoordelijkheden, kaders, overdracht en het besluitvormingsproces. Essentieel is ook
dat moeilijke ambtelijke taal wordt vermeden. Beide partijen moeten zich blijven herkennen in
hun voorstellen. Van idee tot beleid vergt een terugkoppeling om elkaar te blijven begrijpen.
Kortom, samen met u hebben we veel mooie en bruikbare stappen gezet. Onze dank is groot.
Rest ons om ieder hele jne feestdagen te wensen en een voorspoedig 2020.
Hartelijke groet,
Aleida, Herman, Lidewij en Ed
Raad van Advies Burgertop Limburg 2018

U kunt uw voorkeuren veranderen of u uitschrijven.

