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Onderwerp
Mededeling portefeuillehouder inzake de mogelijke wijze van afhandeling van de adviezen Burgertop
(toezegging 8482)

Geachte Staten,
Op 6 september 2019 is in de Statencommissie Cultuur en Samenleving (Cie CS) gesproken over het
Initiatiefvoorstel Berghorst en Nijskens namens Raad van Advies Burgertop Limburg. Daarbij is
toegezegd dat het college van Gedeputeerde Staten (GS) middels een brief voorafgaand aan de
bespreking van het Initiatiefvoorstel in Provinciale Staten op 4 oktober aanstaande aangeeft op welke
wijze invulling gegeven kan worden aan de adviezen van de Burgertop. Met deze mededeling
portefeuillehouder wordt invulling gegeven aan toezegging 8482; een gedetailleerd overzicht per advies
treft u aan in bijlage 1.
Gedeputeerde Staten spreken nogmaals waardering uit voor iedereen die zich heeft beziggehouden met
de Burgertop, zowel richting de inwoners die hier tijd in geïnvesteerd hebben als de initiatiefnemers en de
organisatoren. Wij willen onze inwoners zo goed mogelijk betrekken bij de vorming van ons beleid.
De Burgertop is een interessant onderdeel van de verbindende bestuurlijke vernieuwing die wij
nastreven. In het Collegeprogramma 2019-2023 is opgenomen dat wij nieuwe vormen van
burgerparticipatie en burgerinitiatieven stimuleren.
Zoals aangegeven in de Cie CS op 6 september 2019, heeft het college van GS de bereidheid om zo
mogelijk bij initiatieven te ondersteunen en medewerking te verlenen. Tegelijkertijd en terecht is in de
commissie door alle partijen gesproken over verwachtingenmanagement én het budgetrecht van
Provinciale Staten. Uw Staten zullen naar verwachting in het najaar van 2019 verder spreken over het
vervolg van de Burgertop.
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In deze mededeling portefeuillehouder ligt de focus op de achttien adviezen vanuit de Eerste Burgertop
Limburg en de indeling in vier categorieën zoals voorgesteld in het Initiatiefvoorstel (categorie 1:
overhevelen aan GS; categorie 2: nog discussie over voeren in commissies PS met aanwezigheid
portefeuillehouder GS; categorie 3: doorgeleiden naar externe partijen; categorie 4: geen verdere
opvolging).
De adviezen van deze Burgertop zullen zo mogelijk een plek krijgen in vigerend beleid of nieuw op te
stellen beleidskaders, zeker waar het de categorie 1-voorstellen betreft. Zoals aangegeven in de Cie CS
adviseren wij om de indeling in categorieën niet te strikt te hanteren. Om die reden is in bijlage 1 ook bij
enkele adviezen die niet direct aan GS gericht zijn een suggestie of denkrichting opgenomen. Anderzijds
zijn er ook adviezen geoormerkt als categorie 1 waarbij nadrukkelijk eerst een vervolgbespreking in (een
commissie van) PS nodig is. Het betreft advies 3 (en daaraan gekoppeld 9) over een Welzijn Effect
Rapportage (WER), 5 over een Kenniscentrum voor milieubewust ondernemen en 15 (2) over een
Limburg dekkend AED-netwerk. Wij verzoeken u de (rol)opvatting van GS zoals weergegeven bij deze
adviezen te betrekken bij de besluitvorming in uw Staten. Voor de overige categorie 1-adviezen geldt dat
deze via nieuwe beleidskaders of beleidsbrieven (op basis van bestaande kaders) op een later moment
aan uw Staten worden aangeboden, waarbij de tijdlijn zoals aangegeven in de Herfstbrief 2019 leidend is.
Tot slot, in bijlage 1 is naast de (rol)opvatting van GS per advies ook een kolom opgenomen met daarin
een voorstel voor de wijze waarop de bedenker(s) vanuit de Burgertop in het vervolgtraject betrokken
kunnen worden.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

G.P.J. Koopmans
Portefeuillehouder Cultuur, Financiën en Integratie
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Bijlage 1: Uitwerking (rol)opvatting GS per advies inclusief betrokkenheid bedenker(s)
Advies
Burgertop
1(1).
Bevorderen
sociale
samenhang

Categorie
volgens
PS
1 (GS)

1(2).
Provinciaal
woonwagenbeleid

3 (externe
partijen)

2.
Digitaal
Platform

2 (PS)

(relatie met
13.
Digitale
sprong)

(Rol)opvatting GS

Betrokkenheid
bedenker(s)

De Burgertop vraagt aandacht voor het
creëren van plekken waar burgers elkaar
kunnen ontmoeten. In de Herfstbrief 2019 is
onder Thema 4 Sociale Agenda aangegeven
dat GS aan PS voorstelt om, vooruitlopend op
een door PS vast te stellen beleidskader voor
gemeenschapsaccomodaties, het huidige
subsidieplafond te verhogen. Het advies van
de Burgertop krijgt een plek in het genoemde
beleidskader en door middel van de Herfstbrief
en later nog het kader is het budgetrecht van
PS geborgd.
In bijlage 2 van het Ontwerpbesluit PS is
terecht vermeld dat er geen provinciale
(wettelijke) rol ten aanzien van
woonwagenbeleid is. In het collegeprogramma
is opgenomen dat GS nauw overleggen met
gemeenten om te komen tot een integrale en
complementaire aanpak voor leefbaarheid op
wijkniveau. GS zullen in deze overleggen
aandacht vragen voor zoveel mogelijk
afstemming tussen gemeenten over het
gemeentelijke woonwagenbeleid.
De uitkomsten van de Rapportage Verkenning
Digitale Samenleving (februari 2019) zijn op
verschillende plekken in het collegeprogramma
geland, bijvoorbeeld bij mobiliteit (smart
mobility), onderwijs (21st century skills) maar
ook dat GS actief de samenwerking zoeken in
Zuid-Limburg m.b.t. de uitrol van snel internet
(naar voorbeeld van Noord- en MiddenLimburg).

Het advies is dermate
concreet dat een
vervolgoverleg met de
bedenker(s) niet nodig
wordt geacht.

Niet van toepassing.

Geborgd door PS.

De adviezen 2 en 13 vanuit de Burgertop
zullen nog in PS besproken worden. GS zullen
de strekking van de adviezen waar mogelijk
proberen reeds een plek te geven in het
Uitvoeringsprogramma Sociale Agenda (waar
het een overzicht betreft van maatschappelijke
projecten) en in het nieuwe missiegedreven
economisch kader (waar het de digitale sprong
in de toekomst betreft).
Vervolgbespreking in een commissie van PS
zoals voorgesteld in het Ontwerpbesluit PS
van deze twee adviezen kan samenvallen met
bespreking van de genoemde producten
uitvoeringsagenda en het economisch kader in
de desbetreffende commissies.
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3.
Welzijn Effect
Rapportage
(WER)

1 (GS)

Zoals reeds aangegeven door de
portefeuillehouder in GS tijdens de bespreking
in Cie CS op 6 september 2019, is dit een
onderwerp dat eerst inhoudelijk in een
commissie besproken moet worden. Alleen op
die manier kan het budgetrecht van PS worden
geborgd en is het ook congruent met de
financiële spelregels uit het
collegeprogramma, dat nieuwe voorstellen een
volledig dekkingsvoorstel dienen te hebben.
De reikwijdte van een voorgestelde WER zal
door PS besproken moeten worden. Een MER,
waarnaar verwezen wordt in het advies van de
Burgertop, kent een wettelijke basis en bij
MER-plichtige activiteiten brengt die MER
kosten met zich mee. Deze aspecten dienen in
een vervolgbespreking aan bod te komen. Een
suggestie voor die vervolgbespreking is om
vanuit een commissie in PS kennis te vergaren
over reeds ontwikkelde instrumenten en/of
werkwijzen. Zo heeft bijvoorbeeld de
Universiteit Wageningen het instrument
LeefbaarheidsEffect Rapportage (LER)
ontwikkeld, iets dat verder verkend zou kunnen
worden in dit kader.
De portefeuillehouder in GS zal aanwezig zijn
tijdens de beoogde bespreking van dit advies
in Cie CS.

Kan na bespreking in een
commissie worden
vastgesteld.

4.
PPMW

2 (PS)

5.
Kenniscentrum
milieubewust
ondernemen

1 (GS)

GS zijn enthousiast over deze inbreng vanuit
de Burgertop en zien dwarsverbanden met
meerdere thema’s uit het collegeprogramma
(zoals het energiebeleid en de inzet op een
circulaire economie). De hoeveelheid aspecten
die benoemd zijn in het advies, maken dat een
vervolgbespreking in commissies nodig is
alvorens over te gaan tot uitvoering van de
verschillende onderdelen. GS stellen voor om
dit onderdeel te maken van de bespreking van
de Provinciale Energie Strategie (PES) en de
bespreking van het missiegedreven
economisch kader (beide tweede kwartaal
2020) in de betreffende commissies.

GS ontvangen graag
contactgegevens van de
bedenkers van de vijf
aspecten, zodat in het
voorbereidingstraject
indien verheldering nodig
is met de betrokken
bedenker(s) overleg kan
worden gevoerd.

6.
Opleiding
beroepen van
de toekomst

1 (GS)

GS zeggen toe dat dit wordt meegenomen in
de ontwikkeling van het missiegedreven
economisch kader en adviseert PS om de
betrokken bedenkers vanuit de Burgertop bij
de bespreking van dit economisch kader in de
commissie (tweede kwartaal 2020) aanwezig
te laten zijn, om zodoende feedback te kunnen
krijgen vanuit deze bedenkers.

Zie (rol)opvatting GS.
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7.
Energiezekerheid

2 (PS)

8.
Waterstoftrein

2 (PS)

9.
Bruto
regionaal
geluk

1 (GS)

10.
Vergroten
burgerkracht

1 (GS)

11.
Vertrouwensbreuk
overheid &
burger
onderzoeken
12.
Verkennen

2 (PS)

13.
Digitale
sprong
14.
Drugsafval

2 (PS)
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4 (geen
opvolging)

1 (GS)

Voorgesteld wordt om dit in Cie MD te
agenderen. GS zullen additioneel daaraan
afwegen in hoeverre dit onderwerp onderdeel
van de Provinciale Energie Strategie (PES)
zou kunnen zijn.
Bespreking in Cie MD is inderdaad
noodzakelijk. Een eventueel verkennend
onderzoek zoals benoemd in Cie CS op 6
september 2019 valt onder het budgetrecht
van PS.
Voor de concrete uitvoering van advies 9 van
de Burgertop is er, zoals al indicatief
aangegeven in bijlage 2 van het Ontwerp
Statenvoorstel, geen onderscheid met advies
3. Zoals aangegeven bij advies 3, is er een
inhoudelijke vervolgbespreking nodig in een
commissie. Zie het concrete aanbod van GS
bij advies 3.
Het college zet zoals aangegeven in deze
mededeling op meerdere manieren in op het
vergroten van de burgerkracht en –kennis en
poogt daarmee ook het zelfsturende vermogen
van burgers te vergroten. Voor wat betreft de
concrete uitwerking geldt de uitleg zoals
gegeven bij advies 3 en 5 (komt dus nog terug
in de betreffende commissies).
De portefeuillehouder in GS zal aanwezig zijn
tijdens de beoogde bespreking van dit advies
in Cie CS.

Geborgd door PS.

GS nemen kennis van het voorstel om dit
advies geen verdere opvolging te geven en
onderschrijven de daarbij door PS gegeven
motivatie.
Zie tekst bij advies 2.

Niet van toepassing.

GS omarmen dit voorstel van de Burgertop en
hebben vanuit het collegeprogramma hier ook
al aandacht voor. Denk hierbij aan het
vergroten van de slagkracht van de Groene
Brigade om daarmee samenwerking in het
buitengebied te versterken om zo te werken
aan het vergroten van veiligheid en het
behouden van kwaliteit. Het advies krijgt een
plek in het Actieplan Veilig Limburg, waarin
zoals aangegeven in het collegeprogramma
ook een rollendocument zal worden
opgenomen over de taken en
verantwoordelijkheden van de provincie,
gericht op het complementair versterken van
de veiligheidsketen.

Het advies is dermate
concreet dat een
vervolgoverleg met de
bedenker(s) niet nodig
wordt geacht.

Geborgd door PS.

Niet van toepassing.

Van toepassing zoals
aangegeven bij advies 3
en 5.

Geborgd door PS.

Geborgd door PS.
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15 (1).
Vergroten
verkeersveiligheid
15 (2).
AED

3 (externe
partijen)

15 (3).
Rookvrije
generatie /
schoolpleinen

1 (GS)

16.
Politie-inzet

3 (externe
partijen)

17.
ITEM

2 (PS)

18.Meet &
greet zorginstellingen

2 (PS)
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1 (GS)

GS nemen kennis van het voorstel om dit
advies over te hevelen naar het ROVL en
onderschrijven de daarbij door PS gegeven
motivatie.
In de bespreking in Cie CS op 6 september
2019 is in algemene zin gesproken door
partijen over de betekenis van categorie 1
(GS) en het advies over Limburg dekkend AED
netwerk is daarbij onder andere als concreet
voorbeeld gebruikt. GS adviseren aan PS om
eerst in een commissie verder te spreken over
het realiseren van een Limburg dekkend AED
netwerk (inhoudelijk en financieel). Een
inventarisatie van de huidige stand van zaken
in geheel Limburg zal door GS ter
voorbereiding op die commissiebespreking
worden aangeleverd.
GS stellen voor om kennis te nemen van de
gezamenlijke ambitie / missie van vele
Limburgse stakeholders (vertegenwoordigers
van beide Limburgse GGD’n, Actiecentrum
Limburg Positief Gezond, Gezonde
Basisschool van de Toekomst, Huis voor de
Sport, Bureau Trendbreuk, Jongeren op
Gezond Gewicht en Your Coach Next Door)
bij de totstandkoming van een gezonde
Limburgse generatie. Deze ambitie is onder
meer gericht op het stimuleren van bewegen,
gezonde voeding en een rookvrije omgeving.
Naar verwachting zullen bovengenoemde
stakeholders eind dit jaar een visiedocument
bij de Provincie neerleggen met als verzoek
om hier gezamenlijk in op te trekken.
Bovengenoemde ambitie / missie sluit zeer
nauw aan bij het advies van de Burgertop en
zal dus worden opgenomen in het
Uitvoeringskader Sociale Agenda.
GS nemen kennis van het voorstel om dit
advies over te hevelen naar politie en
burgemeesters.
De portefeuillehouder in GS zal aanwezig zijn
tijdens de beoogde bespreking van dit advies
in PS FEB. GS adviseren PS om bij de
bespreking in die commissie eerst te kijken
naar problemen en mogelijke oplossingen met
betrekking tot werkgelegenheid in de zorgsector, om pas op basis daarvan mogelijke
oplossingsrichtingen te verkennen (waarbij een
koepelorganisatie zoals genoemd in het advies
één van de oplossingsrichtingen kan zijn).
GS nemen kennis van het voorstel om dit
advies middels een separate bijeenkomst van
PS FEB te agenderen.

Niet van toepassing.

Kan na vervolgbespreking
in een commissie worden
vastgesteld.

GS adviseren PS om de
betrokken bedenker(s)
van dit advies bij de
bespreking van het
Uitvoeringsprogramma
Sociale Agenda in een
commissie uit te nodigen
(eerste of tweede
kwartaal 2020, afhankelijk
van agendering door PS).

Niet van toepassing.

Geborgd door PS.

Geborgd door PS.
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