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Doel van de bijeenkomst 

 
Tijdens deze raadsronde kunnen raadsleden met elkaar in debat over het 
voorliggende plan van aanpak en daarbij het voorbereiden van besluitvorming. 
 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Vrijdag 25 januari 2019 hebben 30 (burger)raadsleden en wethouder Heijnen 
ter oriëntatie op de burgerbegroting een werkbezoek gebracht aan de 
burgerbegroting in het District Antwerpen. 

 

Op 15 mei 2019 is er een raadsbijeenkomst burgerparticipatie geweest, waarbij 
de aanwezige raadsleden zich hebben kunnen uitspreken over de beoogde 
doelen van het plan van aanpak burger – en overheidsparticipatie en het 
implementatieplan burgerbegroting. 

 

Op 24 september 2019 heeft de raad in een raadsronde en raadsvergadering 
het startbesluit burgerbegroting geaccordeerd. Hier is vastgesteld dat de raad 
de kaders van de burgerbegroting eigenstandig vaststelt. Reden hiervoor is dat 
van burgers al veel zal worden gevraagd bij de daadwerkelijke ‘uitrol’ van de 
burgerbegroting. Verder kan de raad dan ook zelf bepalen welke ruimte het wil 
bieden. 

 

Op 30 oktober 2019 is er een avond georganiseerd bestaande uit (ingelote) 
inwoners, deelnemers van het Maastricht Forum, (burger)raadsleden, leden 
van de buurtnetwerken en actief betrokken inwoners (bij de Quickscan Lokale 
Democatie en/of het rapport de Gouden Sleutels). Naast een inspirerende 
lezing is hier concreet in groepjes uiteen gegaan om met de deelnemers te 
bespreken hoe inwoners beter te betrekken en te informeren zijn, hoe mensen 
meer zeggenschap kunnen verkrijgen en hoe de rol van buurtnetwerken hierbij 
helpt. Het verslag is opgenomen in het voorliggende Plan van Aanpak. 



 

 

 

 

 

 

Op 24 november is er een stadsronde geweest. Raadsleden hebben hier met 
inwoners gesproken over het voorliggende Plan van Aanpak. 
 

Inhoud  Voor u ligt het plan van aanpak burger- en overheidsparticipatie ‘Beter, 
Bewuster en Efficiënter’. Dit plan van aanpak kent een drie sporenaanpak met 
daarin een kwaliteitsimpuls van de bestaande burger- en 
overheidsparticipatiewerkwijzen en de implementatie van de 3 nieuwe 
instrumenten, te weten de Burgerbegroting, De Kinderburgemeester en het 
Jeugdlintje. Daarnaast voorziet het plan van aanpak in deelname aan de Quick 
Scan Lokale Democratie waarin inwoners, ambtenaren, raads- en collegeleden 
hun mening geven over het lokale samenspel. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Na deze ronde zal besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van 17 
december. 

 


