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Pleitbezorger/burgerinitiatiefnemer 
Hans Westrik, inwoner van Schagen



Waar wringt het?  Polarisatie nu… en morgen  

• Frankrijk:  Macron (gele hesjes) 

• Nederland: Stikstof probleem,Omgevingswet

• Schagen: recente moties rond onvoldoende participatie 

• Muggenburg-Zuid: Petitie 700 bewoners
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Actualiteit bestuurlijke vernieuwing Nationaal

• CDA motie A.Mulder herfst 2020  Burgerberaad klimaat 

• Advies Alex Brenninkmeijer (voorjaar 2021) pleit voor 
meer directe invloed burger

• Prominenten als Herman Wijffels en informateur Tjeenk 
Willink pleiten voor meer zeggenschap burger

• Formateur Marriëtte Hamers onderzoekt nu 

optimalisatie democratie 
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Wat is een Burgerberaad ?  
Een groep gelote burgers, die representatief is

voor de Nederlandse en/of lokale samenleving

Geïnformeerd is door experts, die vrij van lobby en 
partijpolitiek het beleid vorm kan geven met een opdracht
voorzien van heldere afspraken

Besluiten effectief en gedragen wordt door de samenleving

Dit met behoud van huidige democratische beginselen en 
bevoegdheden van de gemeenteraad  



Verschil Burgerparticipatie –Burgerberaad 

Huidige Burgerparticipatie 

• Ambtenaar maakt concept voorstel 
aan bestuur over een gevraagd
onderwerp 

• Ambtenaar wint (verplicht) advies in 
bij belanghebbende o.a. bewoners

• Ambtenaar maakt definitief voorstel 
al dan niet gebruikmakend van 
adviezen

• Wethouder brengt voorstel in 
• Gemeenteraad beslist 

Nieuwe Burgerberaad 

• Gemeenteraad vraagt gekaderd
advies aan Burgerberaad over 
gevraagd onderwerp + geeft helder 
afspraak rond opvolging 

• Burgerberaad komt met een gedragen 
advies / voorstel na alle 
belanghebbenden te hebben gehoord

• Wethouder of raad brengt 
advies/voorstel in

• Gemeenteraad beslist 

Behorende bij Burgerinitiatief   H.Westrik   2-12-2020 



Representatief is cruciaal   

Door loting deelnemers

Burgerberaad autonome inrichting organisatie en uitvoering

op basis van harde afspraken     



Burgerberaad vernieuwend in Schagen? 

• De gelote inwoners leveren de bouwstenen voor de besluitvorming 

• Met een lange termijn beleid & visie  (het zgn“Kathedraal” denken) 

• Aantoonbaar met “draagvlak” besturen van onze gemeente

• Extra “ Tool ”  in de gereedschapskist van de gemeenteraad, genaamd 
Burgerberaad.    
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Burgerberaad in uitvoering 

• Burgerberaad = meer vormen Burgerfora 

• Kunnen A-politiek handelen 

• Lobby en belangorganisaties afwezig

• Beraadslaging (deliberatieve beginselen)

• Geeft vertrouwen door vooraf harde kaders over acceptatie 
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Behorende bij burgerinitiatief   H.Westrik   december 2020 9

Burgerberaad 

Stap 1 

Vooraf vastgesteld
• kaders opdracht
• harde afspraak 
• faciliteiten 

Stap 2 

Gelote Burgers 
Burgerberaad

Gedragen
voorstel

Waterschap HHNK 

Burgers stad Schagen 

Provincie Noord-Holland 

Gemeente Schagen 

Initiatiefnemer voorstel Veiligheidsregio 

Gemeente 
Raad

Schagen  

Resul taat

Stap 3 

• Afwijken van advies op basis van zwaarwegende
gemotiveerde argumenten

• Formele democratische 
Besluitvorming in Gemeenteraad

Stap 4 



Burgerberaad heeft het ei gelegd……

• Burgerberaad breed gedragen en afgewogen advies 

• Uitvoering proces is transparant (ICT) 

• Bestuursorgaan verantwoordelijk definitieve beslissing.

• Burgerberaad bevordert het vertrouwen in de politiek
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Hoe verder met deze vorm van participatie?       1.

• Introductie route volgen voor ontwikkelen en uitvoering 
• politici coalitie/oppositie 
• burgers
• ambtenaren

• Formeren multidisciplinaire “Denktank Burgerberaad         ”
• Taak voorbereiden vervolg stappen naar raadsvoorstel  

• Geschikt onderwerp(en) bepalen  
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Hoe verder met deze vorm van participatie?       2.

• Randvoorwaarden stellen en daarbij harde afspraken 
verstrekken

• Feitelijke uitvoering in de praktijk in de gemeente 
Schagen 

• Externe ervaringen benutten 
• Citizenlab ICT ondersteuning reeds actief in Schagen 
• G 1000         Onafhankelijk faciliteren en organiseren 
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Samengevat  Burgerberaad
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Gelote burgers,  afspiegeling bevolking

Geïnformeerd door experts 

ICT  met transparantie

Gedragen advies voor bestuur

Extra tool

Democratisch besluit van gemeenteraad blijft  



Naslag werken beschikbaar via de raadsgriffier  

• De presentatie Burgerberaad (PDF) 

• De infosheet Burgerberaad  (PDF)

• De Handreiking Politici en bestuurders Min. I & W 

• De Videostream Beeldvormende vergadering 7 juni 2021 
• Link  https://schagen.raadsinformatie.nl/live
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https://schagen.raadsinformatie.nl/live
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?
Burgerberaad is aanvullend op het huidige democratisch bestel


