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Onderwerp
Afhandeling Burgertopadvies 11 Burgertop 2018

Geachte Staten,
In de Eerste Burgertop Limburg zijn 18 adviezen uitgewerkt die aan Provinciale Staten zijn voorgelegd.
Burgeradvies 11 is als volgt omschreven: "Blijf de vertrouwensbreuk tussen overheid en burger eerlijk en
diepgaand onderzoeken zodat van daaruit permanent de focus kan komen te liggen op oplossingsgericht
denken en handelen”.
Burgeradvies 11 is behandeld in CS 10-1-2020. Burgerparticipatie en de rol van de overheid bij de
ontwikkeling van initiatieven vragen specifieke aandacht voor betrokkenheid en dialoog met vraagstukken
die bij burgers leven. Uit de Burgertopadviezen komt de sterke wil van burgers naar voren om naar de
toekomst toe actiever mee vorm te geven aan de inhoud van beleid. Die betrokkenheid juichen we alleen
maar toe. In het Collegeprogramma wordt uitgesproken dat actief burgerschap en nieuwe vormen van
burgerparticipatie en —initiatieven worden gestimuleerd. Oog voor de menselijke maat en draagvlak van
maatregelen bij inwoners betekent dat ons College inwoners van Limburg zo goed mogelijk zal betrekken
bij het beleid.
In het burgertopadvies wordt geadviseerd “Blijf de vertrouwensbreuk tussen overheid en burger eerlijk en
diepgaand onderzoeken zodat van daaruit permanent de focus kan komen te liggen op oplossingsgericht
denken en handelen”.
Het College ziet in dit advies een oproep om in actie te komen tegen een vertrouwensbreuk tussen
overheid en burger. Vanuit deze oproep spreekt het College uit dat:
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1■
,n de afgelopen jaren zijn veel onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd door verschillende
onafhankelijke bureaus (Sociaal Cultureel Planbureau, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling,
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Raad voor het openbaar bestuur en onlangs
verscheen de Kamerbrief over de Toekomst van het openbaar bestuur - BZK). Al deze onderzoeken
delen de conclusie dat Burgerparticipatie alles zegt over eigenaarschap, vertrouwen en zeggenschap van
overheid (interactief beleid / beleidsparticipatie) en de toenemende mogelijkheden en waarborgen voor
burgers om hun eigen leefomgeving in te richten en te bepalen (zelfsturing). In 2019 werd in
samenwerking nog een Limburgs onderzoek uitgevoerd (Uw initiatief past niet in ons kader, 2019). Deze
onderzoeken worden door de provincie continu gevolgd. Een nieuw aanvullend en diepgaander
onderzoek wordt niet gezien als opportuun.
2.
Het is de opvatting van het College dat de kern van de vertrouwensbreuk tussen overheid en
burger zijn fundament vindt in de afwijzing door de bevolking van politieke instabiliteit en gebrek aan
integriteit. Betrouwbaarheid, voorspelbaarheid, herkenbaarheid, daadkracht en integriteit (ofwel de
ouderwetse term fatsoen) verkleinen de kloof tussen burger en overheid. Wisselende opvattingen over
vraagstukken projecteren een beeld bij de Limburgers dat de politiek en daarmee de overheid in
verwarring is. Politieke ambtsdragers en vertegenwoordigers staan in de spotlights en hun (wisselende)
opvattingen en handelingen kunnen bijdragen aan een gevoel van gemis aan vertrouwen in de overheid.
De Limburger begrijpt en vertrouwt het niet meer. Het College doet een appèl aan overheidsdienaren en
politieke vertegenwoordigers voor meer saamhorigheid en degelijkheid richting de Limburgse
maatschappij.
3.
Het College ziet in de uitgangspunten van het Collegeprogramma voldoende aanknopingspunten
om zelfredzaamheid en burgerinitiatieven en daarmee burgerparticipatie te ondersteunen. Het voorstel
voor een bredere uitwerking van deze participatievormen wordt op dit moment al geborgd in de
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