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Motie 

 
Onderwerp: burgerparticipatie 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 1 juli 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, 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 verantwoordelijkheid zullen 
hebben en er een grote inzet van hen zal worden gevraagd; 

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

• het college bij het thema gemeentelijke organisatie aangeeft nog dit jaar een visie te 
zullen ontwikkelen op invulling van burgerparticipatie in de veranderende 
samenleving; 

 
Van oordeel zijnde dat: 

• vernieuwing van beleid op het terrein van burgerparticipatie noodzakelijk is; 
• ook de raad vanuit zijn kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol een nieuwe 

visie zal moeten uitdragen, waarbij burgers worden opgeroepen en gestimuleerd om 
samen de visie van een stad van actieve mensen te realiseren, 

 
 
Draagt het college op:  

1. met een werkgroep vanuit de raad, waarin ook burgers en organisaties zijn 
vertegenwoordigd, en die ambtelijk wordt ondersteund, een goed onderbouwde en 
toekomstbestendige visie op burgerparticipatie op te stellen en ter vaststelling aan de 
raad voor te leggen; 

2. dit traject te laten begeleiden door de heer Jan Custers, die met een raadswerkgroep 
van de gemeente Venlo het beleid “Burgers aan zet” heeft uitgewerkt. 

3. een D2018 werkconferentie te organiseren waarin burgemeester, wethouders, 
raadsleden, griffier, gemeentesecretaris in gesprek gaan met burgers, werkgevers, 
denkers en opiniemakers over de toekomst en realisatie van onze lokale democratie.  

  
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Fractie DUS Weert,  
                              
I.Beenders-Van Dooren                               

 


