Amendement; de Inwoner beslist mee, over het instellen van
een burgerberaad
Raadsvergadering 31 oktober en 3 november 2022
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, nummer 1492;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2023-2026;

overwegende dat:
vanuit de raad de ambitie is opgeroepen om werk te maken van een verdere invulling van
burgerparticipatie wat o.a. blijkt uit het visiedocument Goed Goan;
participatie bijdraagt aan de ‘inclusieve samenleving’, waarbij de kracht van mensen wordt benut;
een Burgerberaad een (bewezen) methode is waar inwoners, overheid en werkgevers met elkaar
beslissingen nemen over belangrijke zaken binnen de gemeenschap door dialoog;
een Burgerberaad een aanvulling is op ons politiek bestel om tot meer gedragen en overwogen
oplossingen te komen voor complexe vraagstukken;
wij in de gemeente Dalfsen moeilijke besluiten moeten nemen waarbij een groot draagvlak
gewenst is.
spreekt uit dat:
- een burgerberaad een goede manier is om meningen te horen, informatie te delen, nieuwe
informatie tot je te nemen en gezamenlijk tot het beste besluit te komen;
- dat bijvoorbeeld de opgave ‘Hoe wordt Dalfsen CO2 neutraal in 2040? ’ een mooie start is voor een
dergelijke aanpak:
- een bestuurlijke verdeling tussen verantwoordelijkheden voor proces/werkwijze en inhoud logisch
verder uitgewerkt moet worden.
stelt de raad voor aanvullend te besluiten:
-

het college op te dragen voor 1 juni 2023 een voorstel te doen aan de raad om een burgerberaad,
bij wijze van pilot, te houden in 2023
hiervoor € 50.000 te reserveren via een onttrekking uit de reserve algemeen vrij besteedbaar;

de indieners,

Bernard Smalbraak
D66 Dalfsen
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Toelichting
In veel coalitieakkoorden 2022 is het burgerberaad op de een of andere manier meegenomen. Een greep:
Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Delft Deventer, Eindhoven, Haarlem, Rotterdam, Tynaarlo, Tilburg,
Utrecht, Zwolle, de provincies Gelderland en Zuid-Holland
In de de brief van minister Jetten aan de 2e Kamer
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/kabinetsinzet-burgerfora-bij-klimaat-enenergiebeleid worden we uitgenodigd om na te denken of een burgerberaad dient te worden gehouden en
zo ja hoe.
Eén of enkele vraagstukken die Dalfsen tegenkomt richting klimaatneutraliteit een kansrijk thema kunnen
zijn om verder uit te werken en te concretiseren.
Qua financiën is het ook interessant om tijdens de pilot te bekijken of een burgerberaad de inhuur van
derden en/of dure adviesbureaus, welke vaak anders ingezet zouden worden, worden verlaagt.

