
 

Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders 

            Postbus 998 

6300 AZ Valkenburg a/d Geul 

 

Valkenburg, 18 januari  2018 

 

Betreft:  Advies van de ASD  Valkenburg aan de Geul  inzake burgerparticipatie in 

het kader van besluitvorming door het gemeentebestuur.   

 

Geacht  college, 

Onlangs hebben wij vernomen dat de gemeente Valkenburg het voornemen heeft om burgers de 

mogelijkheid te bieden hun mening over bepaalde zaken op een digitaal platform te melden;                   

een vorm van raadplegen van burgers ten behoeve van het beleid van de gemeente ? 

Dat is voor de Adviesraad Sociaal Domein de aanleiding om u opnieuw te benaderen over het onderwerp 

“betrokkenheid van burgers”.   

Over dit onderwerp hebben wij u eerder  onze opvattingen kenbaar gemaakt, te weten met een advies 

d.d. 18  mei 2017.    De kern van ons advies was om gebruik te maken van burgerpanels op momenten dat 

het gemeentebestuur staat voor beslissingen die voor burgers van belang zijn. En in het bijzonder als het 

gaat om onderwerpen die de burgers direct raken. Ons advies was om bij dergelijke onderwerpen de 

burgers vroegtijdig te informeren en ook te raadplegen tijdens de voorbereiding van een besluit over zo’n 

onderwerp.   Daarmee zouden burgers  de mogelijkheid krijgen om inbreng te leveren over een  belangrijk 

onderwerp vóórdat het bestuur daarover een besluit neemt.  Op een zodanig moment dus,  dat de 

mening van burgers nog  kan bijdragen aan de besluitvorming door het bestuur. 

                                                                                                                                                                                                  

Uw reactie daarop heeft ons verbaasd ( uw brief d.d. 8 augustus 2017) ,en met name de zinsnede in de 

laatste alinea “Een burgerraadpleging past niet in dit systeem van een democratisch gekozen 

gemeenteraad”. Daar zijn wij het niet mee eens. Wij waren en zijn nog van mening dat veel burgers 

geïnteresseerd zijn in wetten en vooral regelingen die aan de orde zijn in het sociale domein. Dat 

betekent dat zij er  kennis van willen nemen en vervolgens ook ervaringsdeskundigen zijn of worden.  

Deze laatste deskundigheid ligt heel in het bijzonder bij burgers die met de wetten en regelingen te 

maken hebben. Zij kunnen daarover meepraten, en de ASD vindt dat zij ook de kans daarvoor moeten 

krijgen, en dat het bestuur van deze deskundigheid meer gebruik kan maken.   

Ons advies blijft onverkort om burgers bij besluitvorming over relevante onderwerpen te betrekken;  een 

adequate methode daarvoor kan zijn het beleggen van burger panels. 



Ons pleidooi doet op geen enkele wijze afbreuk aan de formele gang van zaken zoals beschreven in uw 

bovengenoemde brief van 8  augustus 2017.  Het biedt wel aanknopingspunten om de advisering aan de 

gemeenteraad over thema’s in het Sociale Domein op een andere, meer directe wijze in te richten. 

Door gebruik te maken van burgerpanels is het wellicht mogelijk de adviesfuncties van de 

Raadscommissie Sociaal Domein en van de Adviesraad Sociaal Domein te integreren. Dat zou kunnen 

leiden tot adviezen die direct afkomstig zijn van de burgers van Valkenburg.  De getrapte advisering die in 

het huidige model aanwezig is wordt daarmede vereenvoudigd. 

U zult uit dit advies begrijpen dat een verder gaande vorm van burgerparticipatie dan tot nu toe in 

Valkenburg wordt toegepast een belangrijk doel is van de ASD.  

In dit verband brengen wij ook nog in herinnering ons advies d.d. 18 september 2017 met betrekking tot 

“Burgerparticipatie in de zorg”. Wij zijn in afwachting van een spoedige  reactie daar op. 

 

Wij vertrouwen op uw bereidheid dit onderwerp  passende aandacht te geven en blijven gaarne tot 

toelichting bereid.                                                                                                                                                                

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 

 

Met  vriendelijke groeten, 

 

Adviesraad Sociaal Domein Valkenburg a/d Geul, 

Drs. G.H.F.  Rutten, voorzitter 

 

 

   


