
         

    

    

             IV.M.1 

Motie 

 
Onderwerp: burgerparticipatie 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2015 
 
 
Overwegende dat: 

• ook Weert een relatief vergrijsde bevolking kent; 
• er bedreigingen zijn voor het welvaarts- en voorzieningenniveau in de wijken, in de 

stedelijke gebieden en in de kernen; 
• bezuinigingen op diverse terreinen, o.a. in de zorg, bedreigend kunnen zijn, maar ook 

kansen kunnen bieden; 
• deze ontwikkelingen om meer sturing vragen op zelfregie en zelforganisatie, meer 

participatie en betrokkenheid van burgers, een andere inrichting van de samenleving 
en een andere rol van de lokale overheid: de gemeente als schakelaar, facilitator en 
verbinder tussen netwerken; 

• wij aan het begin staan van een nieuwe periode van de inrichting van onze 
samenleving, waarbij organisaties en burgers zelf meer een verantwoordelijkheid 
zullen hebben en er een grote inzet van hen zal worden gevraagd; 

• het college bij prioriteit 23 voorstelt een budget van 62.500 euro per jaar beschikbaar 
te stellen als fondsvorming voor de ondersteuning van burgerinitiatieven; 

• het college in programma 4 participatie een visie te zullen ontwikkelen op invulling 
van burgerparticipatie en overheidsparticipatie  in de veranderende samenleving; 

 
Van oordeel zijnde dat: 

• vernieuwing van beleid op het terrein van burgerparticipatie  en overheidsparticipatie 
noodzakelijk is; 

• tot op heden nog geen duidelijkheid is over hoe de visie op burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie zal gaan luiden; 

• er diverse bezuinigingen worden voorgesteld die alleen maar kunnen worden 
gerealiseerd als er daadwerkelijk sprake is van burgerparticipatie; 

• burgerparticipatie niet van bovenaf kan worden opgelegd maar samen moet worden 
gerealiseerd; 

• de raad ook dient te worden meegenomen in het traject burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie 

 
Draagt het college op:  
       
Om voor april 2016 een visie op burgerparticipatie/overheidsparticipatie voor te leggen aan 
de raad. 
  
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Fractie DUS Weert,       Fractie CDA,               Fractie PvdA,             
 

 


