Provincie Limburg aan de slag met burgeradviezen uit de Burgertop Limburg

Negen adviezen voorgelegd aan Gedeputeerde
Staten
Van de in totaal achttien gegeven adviezen zijn er negen voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten voor behandeling en uitvoering. De Provincie Limburg is
daarmee zeer te spreken over de inzet van de leden van de burgerpanels, en de
inhoudelijke resultaten voortgekomen uit de pilot Burgertop Limburg 2018. In de
eerste helft van 2020 gaan Provinciale Staten met elkaar bespreken op welke wijze er
een vervolg komt op de pilot.
De Burgertopleden en alle Colleges van B&W in de provincie zijn met een brief op de hoogte
gebracht van het resultaat van de Burgertop Limburg. Lees hier de brief naar het college van
B&W en lees hier de brief naar de Burgertoppanelleden.
In oktober besloten Provinciale Staten dat een deel van de voorstellen van de
burgertoppanels naar Gedeputeerde Staten zouden worden gestuurd om verder uitgewerkt
te worden (categorie 1) en dat een deel van de voorstellen eerst zou worden behandeld in de
daarvoor bestemde vakcommissies (categorie 2). Inmiddels zijn we een aantal maanden
verder en er is een boel gebeurd.
Sommige voorstellen sluiten naadloos aan bij het beleid dat door de Provincie al wordt
ingezet. Zo staat in het op 7 februari 2020 aangenomen Uitvoeringskader Sociale Agenda
een uitgebreid stuk over het ondersteunen van samenredzaamheid door onder anderen
plekken te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dit sluit dan weer naadloos
aan bij het advies over het verbeteren van de sociale cohesie van Burgertoppanel Kwaliteit
van Leven.
1,2 miljoen voor laaggeletterdheid en digibetisme
Tijdens het debat in Provinciale Staten over dat uitvoeringskader werd door de PvdA en
GroenLinks een amendement ingediend waarmee 1,2 miljoen is werd vrijgemaakt voor het
aanpakken van laaggeletterdheid en digibetisme. In het amendement werd expliciet
verwezen naar het advies om oog te hebben voor kwetsbare doelgroepen van
Burgertoppanel Digitale sprong. Het amendement werd aangenomen en het extra geld voor
het aanpakken van laaggeletterdheid en digibetisme is daarmee veilig gesteld.
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In de vakcommissie Cultuur en Samenleving is aan Gedeputeerde Staten de opdracht
gegeven om uit te zoeken op welke manier een Welzijnseffectrapportage onderdeel kan
worden van ons sociaal beleid en ons ruimtelijke ordeningsbeleid. En de commissie Mobiliteit
en Duurzaamheid heeft met zeer veel interesse kennis genomen van het uitgebreide advies
over het gebruik van waterstof. Afgesproken is, dat het advies ook betrokken zal worden bij
het schrijven van het nieuwe provinciale energiebeleid. Maar de waterstoftrein, die zal niet op
de Maaslijn gaan rijden. “
Inmiddels zijn alle burgeradviezen in de desbetreffende commissies van Provinciale Staten
aan de orde geweest en in de meeste gevallen door de verantwoordelijke gedeputeerde
omarmd om in het vigerende beleid mee te nemen. Daarmee zal Gedeputeerde Staten de
communicatie richting betrokken burgerpanelleden over de opvolging van de adviezen ook
verzorgen.
De burgerpanels leveren volgens de Provincie Staten van Limburg een bijdrage aan de
betrokkenheid van burgers bij het provinciaal beleid. De komende maanden evalueren
Provinciale Staten de pilot Burgertop Limburg 2018 en zullen zij besluiten of en hoe
eventueel het een en ander een vervolg krijgt.
De Burgertop Limburg bestond uit een Publieke Raadpleging met 4.500 respondenten, drie
fysieke bijeenkomsten tijdens Burgertop met 300 burgers en de burgertoppanels, waarbij 150
Limburgers zich in zes panels verdiepten in thema’s als nieuwe overheid, digitale sprong in
de toekomst, milieubewust ondernemen, kwaliteit van leven, veiligheid en werkgelegenheid.
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