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Burgers dichter bij de politiek!?

‘Maatschappelijke Raad Weert’

16 januari 2019

Democratische vernieuwing

Actueel thema, in politiek en anderszins. Ook in Weert.

Waarom? Een greep:

- Laag opkomstpercentage bij verkiezingen

- Veel mensen voelen zich niet serieus genomen en 
verliezen vertrouwen in het bestel

- Studies die wijzen op toenemende afstand tussen 
burger en politiek

- Projecten burgerparticipatie komen moeilijk tot 
stand; gemeente zoekt naar de invulling van haar rol
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In Weert?

• Opkomst relatief constant bij de 

gemeenteraadsverkiezingen, bijna 54% van de 

stemgerechtigden in weert. Landelijk is dat 

55%

• Vergelijk met verkiezingen Tweede Kamer: 

gemiddeld rond de 80% landelijk, en met de 

Europese verkiezingen: rond de 37%. 

• De trend is een daling.

In Weert?

• Rapport Rekenkamer over onderzoek 
burgerparticipatie:

‘Gemeenteraad heeft niet meegedaan aan het 
onderzoek’

‘De raad ontbeert een uitgewerkt idee op wat het 
verder ondersteunen van participatie betekent voor 
het eigen functioneren’

‘Meer budgetten moeten worden vrijgemaakt voor 
communicatie en procesbegeleiding bij 
participatietrajecten’ 
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In Weert

• Er komen een aantal complexe uitdagingen af op de 
gemeentelijke organisatie, en op de gemeenteraad.

Denk aan:

- De omgevingswet en de bijbehorende stelselherziening

- Maatschappelijke transities (energie, circulair,….)

- Burgerparticipatie

- Onderwijsvernieuwing

- Werk en inkomen

In Weert

Gezien deze ontwikkelingen is het voorstel om in 

2019 een experiment te starten: burgers meer 

betrekken bij complexe dossiers en de 

besluitvorming daarover.

Om het een naam te geven: de 

‘maatschappelijke raad’ van Weert
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Doelstellingen van ons experiment

1) Bestuurders en raadsleden helpen om meer contact te 
krijgen en meer feeling te houden met hun achterban

2) Bestuurders en raadsleden/partijen (die alle weinig tijd 
hebben) helpen om complexe maatschappelijke thema’s 
beter te doorgronden en voor het voetlicht te brengen –
daardoor er aan bijdragen dat de democratie in deze 
complexe tijden ‘behapbaar’ blijft

3) Brede expertise aanboren op belangrijke 
maatschappelijke themagebieden, vakinhoudelijke 
mensen aanbieden op basis van onafhankelijkheid:  de 
‘burgervaardigheid’ uitgebreid denken

Doelstellingen

Voorbeelden van complexe en actuele dossiers, waar 
burgers kunnen helpen:

- De omgevingswet en de bijbehorende 
stelselherziening

- De complexiteit van alle transities (energie, circulair, 
voedsel….)

- Initiatieven van burgers

- Onderwijs beter gericht op 

doelgroepen

- Werk en inkomen 

(basisinkomen; innovatie)
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Achtergrondinfo democratische vernieuwing

• ‘Democratic Challenge’: http://democraticchallenge.nl

• Democratisch vernieuwingsmodel van Terrill Bouricius

• Democratic Society: http://www.demsoc.org

• Werk en inzichten van gelote burgerraad met als basis het model van 

Bouricius en geïnspireerd door het boek van David van Reybrouck ‘Tegen 

verkiezingen’

• Phillip Blond en Richard Sennett over ‘Burgerkracht’

Voorbeelden uit NL en Be hoe het 

anders kan (volgende slide)

”Politiek is van iedereen!”

“Transitie komt er vooral door 

friskijkers, 

dwarsdenkers en kantelaars”
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Gemeente Naam Hoofd-

kenmerk

Overleg Ondersteund 

gemeenteraad?

Status

Peel en Maas Sociale Raad Partijloos, 50 

burgers ingeloot, 

2x per jaar

Dialoog in 

groepjes, 

informatie-

sessies vooraf

Ja, ook financieel

(agenda alleen 

gericht op sociaal 

domein); 

vrijblijvend

Experiment voor 3 

jaar, externe 

projectleider; 

gestopt in 2018 om 

partijpolitieke 

redenen

Amersfoort Burger

raad

Burgers ingeloot; 

gericht op brede 

bewustwording

Dialoog  –

ondersteund 

door externe 

experts +

symposium 

Ja, nog discussie 

over agenda

Onderdeel 

‘Democratic

Challenge’, 

projectleider, 

experiment, 

overdraagbaar

Vlaardingen Nog in 

steigers

Getrokken door 

burgemeester

Grotere 

gemeenteraad

Burgerakkoord 

naast 

coalitieakkoord

Experiment voorzien 

maar niet gestart?

Antwerpen Burger raad Partijloos, 

helemaal open, 

elke maand

Geen stemming, 

consensus; 

vragen aan raad 

+ suggesties

Ja (agenda 

gemeenteraad 

wordt 

overgenomen); 

vrijbl. adviezen

Experiment, 

onafhankelijk van de 

raad

Doesburg Brede 

Maatsch. 

Raad

Alleen sociaal 

domein

Adviesorgaan 

college

Ja, aparte 

verordening

Kandidaatstelling 

door burgers 

mogelijk

Experiment in Weert

Uitgangspunten (idealiter)

• Initiatief diverse burgers, kleine groep (6-8 pp.), onafhankelijk van politieke partijen en 

belanghebbenden (dus ook van wijkraden) , zoveel mogelijk brede doorsnee bevolking

• Draagvlak bij partijen in de gemeenteraad van Weert

• ‘Web based community’: communicatie via dit medium – ‘sociaal café’

• Rechtspersoon, mogelijk een Stichting (op den duur)

• ‘Agendazettend’ , maar ook volgend– gericht op grote thema’s 

• Waar nodig doet de groep een beroep op externe experts

• Experiment:
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Wat en hoe in Weert?

Naam initiatief Deelname 

burgers

Opzet Besluit-

vorming

Relatie 

naar 

gemeente-

raad

Agendering

Instellen van 

een 

Maatschappe-

lijke Raad, als 

burgerinitiatief

Vrij, 

vooral 

digitaal

communi

ceren

A-politiek, 

open; 

transpa-

rant; 4-6x 

/jaar

Via 

dialoog, 

geen 

voorzitter, 

maar

secretaris

Stelt 

vragen, 

geeft 

suggesties, 

vrijblijvend, 

‘luis in de 

pels’,

draagvlak 

zoekend

Vrij, vooral 

agenda 

zettend –

grote 

thema’s

Status

Experi-

ment, 2 

of 3 jaar, 

externe 

steun 

(G1000, 

gem. 

Weert, 

….)

Hoe verder?

1.Wat is er voor u interessant aan dit 

experiment?

2.Welke suggesties heeft u?

3.Alleen start bij voldoende steun

Contact: ramae015@planet.nl


