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Onderwerp:
Afhandeling en stand van zaken Burgertopadviezen Burgertop 2018, toezegging T8624

Geachte Staten,
De Burgertop 2018 heeft energie vrijgemaakt in de Limburgse samenleving. De sturing van de Raad van
dvies op de monitoring en afhandeling van de ingebrachte burgertopadviezen is een belangrijke schakel
en verbinding geweest in het proces tussen overheid en de betrokken burgers. Gedeputeerde Staten
complimenteren hiermee alle betrokkenen in het proces van de Eerste Burgertop Limburg.
In deze brief informeren wij u over de afhandeling van de burgertopadviezen die naar aanleidinq van de
eerste Burgertop Limburg zijn uitgebracht.
Op maandag 26 november 2018 heeft de eerste Burgertop Limburg plaatsgevonden. 4.500 Limburgers
e en mee aan deze publieke raadpleging. Op 25 januari zijn een honderdtal deelnemers voor het eerst
bij elkaar gekomen voor een fysiek Burgertoppanel. Op 26 juni presenteerden zes Burgertoppanels hun
adviezen aan Provinciale Staten. In totaal zijn er 18 adviezen (22 inclusief de deeladviezen) uitgebracht
Provinciale Staten hebben vervolgens gekozen om deze adviezen in te delen in vier categorieën voor
procesafhandeling van de 18 opgestelde Burgeradviezen. Categorie 1 betrof adviezen die met
onderbouwing van Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten zijn overgedragen ter uitvoering. Met
categorie 2 zijn burgeradviezen geagendeerd voor de specifiek betrokken PS-commissies Door het
Presidium zijn bij brief van 5 februari 2020 de categorie 3 burgeradviezen doorgeleid naar specifieke
aanspreekpunten van externe partijen en/of organisaties. Tenslotte zijn de categorie 4 adviezen de
adviezen waar geen opvolging aan is gegeven door Provinciale Staten. Deze zijn eveneens met een
bijbehorende argumentatie via het Presidium afgehandeld richting betrokkenen.
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Zoals aangegeven hebben uw Staten de categorie 3 en 4 burgeradviezen afgehandeld. Concreet gaat het hier
om de burgeradviezen Burgertopadvies 1 (deel 2/2) ‘Provinciaal Woonwagenplan: brief aan Limburgse
gemeenten en Vereniging Limburgse Gemeenten’. Burgertopadvies 12 ‘Stop met plannen, start met
verkennen: brief aan het burgerpanel Nieuwe Overheid'. Burgertopadvies 15 (deel 1/3)
‘Verkeersveiligheid: door brief aan ROVL’. Burgertopadvies 16: ‘Meer Politie-inzet: door brief aan
Burgemeester van de Limburgse gemeenten en vertegenwoordigers van de Nationale Politie’.
Op 6 maart 2020 is in de Commissievergadering Cultuur en Samenleving door Gedeputeerde Koopmans
toegezegd: “GS zeggen toe aan PS te zenden een nota over burgerparticipatie, met daarin ook informatie
over het correctief bindend referendum, met een apart Statenvoorstel voor een aangepaste verordening
ten aanzien van dit referendum. In de nota burgerparticipatie zal ook betrokken worden de ervaringen in
Flevoland en zal aandacht zijn voor de betrokkenheid van burgers na besluitvorming. Daarnaast volgt er
een separate nota over de stand van zaken van de uitvoering van de adviezen van de Eerste Burgertop”.
In deze brief worden uw Staten geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de
adviezen van de resterende burgertopadviezen uit de Eerste Burgertop. Het College van Gedeputeerde
Staten heeft besloten om alle burgertopadviezen te voorzien van een duidelijke afhandeling. De
inhoudelijke afhandeling treft u aan in de rapportage afhandeling adviezen Burgertop 2018 (zie bijlage).
De adviezen hebben geresulteerd in de navolgende zes afhandelingslijnen.
Lijm: Het Burgertopadvies is inmiddels afgehandeld bij brief van het Presidium dd. 5 februari 2020. Het
College van GS neemt kennis van de afhandeling door het Presidium.
Lijn 2. Het burgertopadvies wordt ingebed in een beleidskader. Het betreft hier:
- Burgertopadviezen 1 (deel1/2) -2-3-4-9-10-13-15 (deel 2/3 en deel 3/3) door inbedding in het
Uitvoeringskader Sociale Agenda 2020-2023.
- Burgertopadvies 5 in het kader Circulaire Economie.
Burgertopadvies 6 door inbedding in het Missie gedreven economisch beleidskader.
- Burgertopadvies 7 door inbedding in de Provinciale Energie Strategie.
Burgertopadvies 14 in het Beleidskader Veiligheid.
Lijn 3: Het burgertopadvies wordt afgedaan door middel van mededeling portefeuillehouder. Het betreft
hier Burgertopadvies 8. Deze wordt gekoppeld aan Toezegging T8608 en afgehandeld door middel van
een mededeling portefeuillehouder.
Lijn 4: Het burgertopadvies wordt afgedaan door middel van een brief van College van Gedeputeerde
Staten aan Provinciale Staten. Het betreft hier de afdoening van:
Burgertopadvies 11 inzake vertrouwensbreuk overheid-burger.
Burgertopadvies 17 en 18 inzake betrekken partijen onder regie van ITEM.
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Lijn 5: Het burgertopadvies wordt niet gevolgd. Het betreft hier:
- Burgertopadvies 2-13 voor wat betreft coördinatie van de digitale ontwikkeling in Limburg in zijn
geheel via een charter. Gekozen wordt voor een doelgerichte inzet via het Uitvoeringskader Sociale
Agenda.
Burgertopadvies 4 zijnde de inrichting van een onafhankelijk instantie op het gebied van algemeen
welzijn. Het College volgt dit advies niet omdat vanuit het Uitvoeringskader Sociale Agenda monitoring
plaatsvindt en een integrale effectmeting. Op deze manier wordt het doel van de Sociale Agenda om
de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers te vergroten gemonitord. Het opzetten

-

■

van een onafhankelijke instantie op het gebied van algemeen welzijn zien wij niet als rol van de
Provincie.
Burgeradvies 11 zijnde het laten uitvoeren van verdere diepgaande onderzoeken over de
vertrouwensbreuk tussen overheid en burger. Het College volgt dit advies niet omdat verder
diepgaande onderzoeken niets extra’s zullen toevoegen aan de inmiddels uitgevoerde onderzoeken
die zijn uitgevoerd door verschillende onafhankelijke bureaus (Sociaal Cultureel Planbureau, Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Raad voor
het Openbaar Bestuur en de recente Kamerbrief over de Toekomst van het openbaar bestuur - BZK).
In 2019 is nog een Limburgs onderzoek uitgevoerd (‘Uw initiatief past niet in ons kader, 2019’). Een
nieuw aanvullend en diepgaander onderzoek wordt niet gezien als opportuun.
Burgeradvies 17-18 het inrichten van een koepelorganisatie specifiek gericht op werkgelegenheid in
de zorgsector. Het College volgt dit advies niet omdat een nieuwe koepelorganisatie slechts
meerwaarde heeft indien deze wordt gedragen door de huidige, al op dit gebied actief zijnde,
organisaties (zoals Zorg aan Zet, Burgerkracht, Grensinformatiepunten en ITEM).

Lijn 6: Het burgertopadvies vraagt een specifieke uitspraak van het College van Gedeputeerde Staten.
Het betreft hier burgeradvies 2-13 en 15 (2/3). Het College stelt vast dat
- Het Platform ‘de Vereniging Limburg’ gezien moet worden als Digitaal Platform van maatschappelijke
projecten in Limburg. (Burgeradvies 2-13)
- Het onderbrengen van de wens voor één digitale zorgkaart aan de orde zal worden gesteld binnen de
reguliere overleggen die er tussen Provincie en zorgverzekeraars en gemeenten op het vlak van EHeaith. (Burgeradvies 2-13)
- Uit een inventarisatie van een AED dekkend netwerk blijkt dat er voldoende tot goede dekking van
jAED’sjianwezig is. Burgertopadvies 15 (2/3) wordt hiermee als afgedaan beschouwd
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Rapportage afhandeling adviezen Burgertop 2018
1.
Inleiding:
Op maandag 26 november 2018 heeft de eerste Burgertop Limburg plaatsgevonden. 4.500 Limburgers
deden mee aan deze publieke raadpleging. Op 25 januari zijn een honderdtal deelnemers voor het eerst
bij elkaar gekomen voor een fysiek Burgertoppanel. Op 26 juni presenteerden zes Burgertoppanels hun
adviezen aan Provinciale Staten. In totaal zijn er 18 adviezen (22 inclusief de deeladviezen) uitgebracht.
Provinciale Staten hebben vervolgens gekozen om deze adviezen in te delen in vier categorieën voor
procesafhandeling van de 18 opgestelde Burgeradviezen. Categorie 1 betrof adviezen die met
onderbouwing van Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten zijn overgedragen ter uitvoering. Met
categorie 2 zijn burgeradviezen geagendeerd voor de specifiek betrokken PS-commissies. Door het
Presidium zijn bij brief van 5 februari 2020 de categorie 3 burgeradviezen doorgeleid naar specifieke
aanspreekpunten van externe partijen en/of organisaties. Tenslotte zijn de categorie 4 adviezen de
adviezen waar geen opvolging aan is gegeven door Provinciale Staten. Deze zijn eveneens met een
bijbehorende argumentatie via het Presidium afgehandeld richting betrokkenen.
Zoals aangegeven hebben Provinciale Staten de categorie 3 en 4 burgeradviezen afgehandeld. Concreet gaat
het hier om de burgeradviezen Burgertopadvies 1 (deel 2/2) ‘Provinciaal Woonwagenplan: brief aan
Limburgse gemeenten en Vereniging Limburgse Gemeenten’. Burgertopadvies 12 ‘Stop met plannen,
start met verkennen: brief aan het burgerpanel Nieuwe Overheid’. Burgertopadvies 15 (deel 1/3)
‘Verkeersveiligheid: door brief aan ROVL’. Burgertopadvies 16: ‘Meer Politie-inzet: door brief aan
Burgemeester van de Limburgse gemeenten en vertegenwoordigers van de Nationale Politie’.
Op 6 maart 2020 is in de Commissievergadering Cultuur en Samenleving door Gedeputeerde Koopmans
toegezegd: “GS zeggen toe aan PS te zenden een nota over burgerparticipatie, met daarin ook informatie
over het correctief bindend referendum, met een apart Statenvoorstel voor een aangepaste verordening
ten aanzien van dit referendum. In de nota burgerparticipatie zal ook betrokken worden de ervaringen in
Flevoland en zal aandacht zijn voor de betrokkenheid van burgers na besluitvorming. Daarnaast volgt er
een separate nota over de stand van zaken van de uitvoering van de adviezen van de Eerste Burgertop”.
Deze rapportage maakt integraal deel uit van de GS-nota afhandeling burgertopadviezen Burgertop
2018. In bijgevoegde brieven worden Provinciale Staten geïnformeerd over de afhandeling en uitvoering
van de adviezen van de Eerste Burgertop (1), de afhandeling van burgertopadvies 11 inzake
vertrouwensbreuk overheid en burger (2), en de afhandeling van burgertopadvies 17-18 inzake opdracht
ITEM naar haalbaarheid Koepelorganisatie werkgelegenheid en zorgsector (3).
In deze rapportage zijn de resterende 18 burgertopadviezen voorzien van een advies voor afhandeling
door het College. Dit omdat het Statenvoorstel over afhandeling Burgertop en toekomst Burgertop, dat op
3 april in PS zou worden behandeld, een passage bevat dat alle adviezen (uit categorie I en II) aan GS
worden overgedragen. Vanuit die geest wordt voorgesteld om te handelen. Na behandeling in GS van 7
april 2020 zal het stuk worden doorgeleid naar Provinciale Staten.
Hieronder volgt per Burgertopadvies een samenvatting van het advies, gevolgd door een inhoudelijke
uitwerking inclusief de ambtelijk-bestuurlijke afstemming en het concrete voorstel aan GS om te besluiten
conform voorstel (en daarmee aan PS voor te leggen voor afdoening).
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2.

Afhandeling Burgertopadvies 1 deel 1 en 2 Bevorderen Sociale Samenhang en
Provinciaal Woonwagenplan

2.0 Samenvatting
Burgertopadvies 1 bestaat uit twee delen. Deel 1 “Bevorderen sociale samenhang met aandacht voor het
creëren van plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten” en deel 2 van Burgertopadvies 1 “specifieke
aandacht voor een provinciaal woonwagenbeleid.
Voorgesteld wordt om Burgertopadvies 1 deel 1 af te handelen door middel van een verwijzing naar de
subsidieregeling gemeenschapsaccommodaties in het reeds vastgestelde Uitvoeringskader Sociale
Agenda in Provinciale Staten van 7-2-2020 met hierin in lijn 4 de regeling gemeenschapsaccommodaties.
Ten aanzien van Burgertopadvies 1 deel 2 is reeds bij brief van Presidium van februari 2020, aan
betrokken gemeenten en de Vereniging van Limburgse Gemeente, afgehandeld
2.1.
Inhoudelijke uitwerking burgertopadvies
In het Burgertopadvies (deel 1) wordt aandacht gevraagd voor het creëren van plekken waar burgers
elkaar kunnen ontmoeten. Volgens het College van GS zijn gemeenschapsaccommodaties bij uitstek
locaties waar burgers elkaar kunnen ontmoeten. Daarvoor is er reeds een subsidieregeling
gemeenschapsaccommodaties opgezet. In de Herfstbrief 2019 is besloten om het subsidieplafond van de
subsidieregeling voor gemeenschapsaccommodaties te verhogen. De regeling heeft ook een plaats
gekregen in het Uitvoeringskader Sociale Agenda (programmalijn 4, vitale gemeenschappen) zoals
vastgesteld door PS op 7-2-2020. Hiermee is burgertopadvies 1 afgedaan. De afhandeling van dit
Burgertopadvies is afgestemd met Gedeputeerden Housmans en Dritty.
In deel twee van het burgertopadvies wordt gevraagd om een provinciaal woonwagenbeleid.
Woonwagenbeleid is een gemeentelijke taak. Dit advies is door PS reeds overgedragen aan de
Limburgse gemeenten en de Vereniging van Limburgse Gemeenten via een brief van het Presidium die
in februari 2020 is verzonden.
2.2.
Bestuurlijke aandachtspunten
Deze adviezen zijn besproken in de RO’s 30 maart 2020 van de betrokken gedeputeerden Housmans en
Dritty.
Samenwerking/afstemming andere clusters
2.3.
Afstemming heeft plaatsgevonden met de clusters Ontwikkeling en Wonen- en Leefomgeving.
2.4.
Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met de afhandeling van:
Burgertopadvies 1 deel 1 door opname de van de subsidieregeling
gemeenschapsaccommodaties in het vastgesteld uitvoeringskader Sociale Agenda in Provinciale
Staten van 7-2-2020.
Het College van Gedeputeerde Staten neemt kennis van de afhandeling van:
Burgertopadvies 1 deel 2 door het Presidium dd 5 februari 2020 aan betrokken gemeenten en de
Vereniging van Limburgse Gemeenten is afgehandeld.
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3.

Afhandeling Burgertopadvies 2 en 13, Digitaal Platform en Digitale sprong

3.0 Samenvatting
In deze nota wordt besluitvorming ten aanzien van de adviezen 2 en 13 aan uw College voorgelegd.
Beide adviezen werden in samenhang behandeld in de Statencommissie MD d.d. 20-12-2019- PS
2019-92490. Het College constateert dat de Coronacrisis duidelijk maakt dat de digitaliseringsgraad
van de samenleving een cruciaal thema is gebleken. Deze zal zeker geëvalueerd worden. Het
vergroten van de digitale bereikbaarheid zal hierbij ongetwijfeld een van de uitkomsten zijn.
Het College van Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld om Burgertopadvies 2 en 13 in te bedden in
het uitvoeringskader Sociale Agenda zoals vastgesteld op 7 februari 2020. Dit betekent concreet dat
het Platform ‘de Vereniging Limburg’ moet worden gezien als Digitaal Platform van maatschappelijke
projecten in Limburg. Digitale laaggeletterdheid wordt via het uitvoeringskader Sociale Agenda
ingevuld. Aan de voorgestelde verbindende rol van de provincie wordt ingevuld via het
uitvoeringskader Sociale Agenda (vastgesteld door PS op 7/2/2020).
3.1.
Inhoudelijke uitwerking burgertopadviezen
Burgertopadvies 2 betreft “het opzetten van een Digitaal Platform waar voortgang en actueel
overzicht in relatie tot maatschappelijke projecten wordt weergegeven’’.
In de behandeling van de Statencommissie MD van 31 januari 2020 werd gesteld dat dit advies ziet
op “Het maken van een zorgkaart waarop alle benodigde gegevens zijn vermeld en deze ook
toegankelijk te maken voor burgers, zodat de informatie goed bijgehouden kan worden en er
duidelijkheid is welke zorgaanbieder waarvoor dient". In de huidige praktijk is sprake van meerdere
zorgkaarten, waarop gegevens van zorgaanbieders zijn vermeld, die - bijvoorbeeld door een
gemeente - naast elkaar worden gebruikt, hetgeen verwarrend werkt. Om deze zorgkaarten te kunnen
gebruiken, moeten abonnementen worden afgesloten, die echter niet toegankelijk zijn voor de
burgers. Het voorstel van de insprekende burgers is om een zorgkaart te maken waarop alle
benodigde gegevens zijn vermeld en deze ook toegankelijk te maken voor burgers, zodat de
informatie goed bijgehouden kan worden en er duidelijkheid is welke zorgaanbieder waarvoor dient.
Toegelicht wordt dat er door een bepaalde gemeente wordt gewerkt met een sociale kaart voor
inwoners waarop staat waar inwoners, afhankelijk van hun vraag of probleem, naar toe moeten. Deze
kaart zou op provinciaal niveau beschikbaar moeten zijn voor mensen, aldus de burgers tijdens de
behandeling in de Statencommissie MD.
Voorstel besluitvorming advies 2
GS stelden ten aanzien van advies 2 dat de zogenaamde parelkaart van het Platform 'de Vereniging
Limburg’ reeds inzicht geeft in maatschappelijke projecten in Limburg. Verder is de wens voor één
digitale zorgkaart geen aangelegenheid van de Provincie maar zal zij via de contacten met gemeenten
en zorgverzekeraars op het gebied van E-Health deze wens doorgeven.
Burgertopadvies 13 betreft: "om voor alle Limburgers een digitale sprong met een zachte landing
mogelijk te maken heeft het burgerpanel de Digitale Sprong in de Toekomst 14 aanbevelingen
gedaan. Dat zijn achtereenvolgens:
1. Openbaar digitaal netwerk in steden en dorpen
2. Computeronderwijs in het reguliere en speciale onderwijs
3. Computereducatie in het maatschappelijk en/of vrijwilligerswerk
4. Internet-ondersteuningspunten voor kwetsbare doelgroepen
5. Communicatie op maat voor kwetsbare doelgroepen
6. Aandacht voor de digitale kloof vast onderdeel van beleid
7. Training indicatiestellers
4

8. Informatieplatform: digitale oplossingen voor mensen met beperkingen
9. Betrouwbare informatie voor iedereen
10. Ambtenarentaai direct duidelijk
11. Post ontvangen zoals mensen dat zelf willen
12. Dienstverlening voor iedereen
13. Bewustwording en kennisdeling
14. Samen kansen plukker
Voor de uitvoering van deze aanbevelingen stelden de burgers een “10 punten charter” op: een door
zoveel mogelijk partners te ondertekenen handvest als koersbepaler voor een veilige landing in de
toekomst".
In de behandeling van de Statencommissie MD werd gesteld “ in het geheel ontbreekt coördinatie in
de digitale ontwikkeling". Ook werd voorgesteld dat de Provincie “ een convenant sluit met gemeenten
waarin de coördinatiefunctie van de Provincie wordt belegd". In de discussie met de Cie MD bleek
vervolgens dat het hierin met name draait om bewustwording van digitalisering, computerkennis,
digitale geletterdheid van inwoners, bedrijven, ouderen, en veilige digitale en fysieke toegang tot
overheid en zorg. Er is gesproken over oplossingen via bestaande krachten in Limburg zoals het
burgerpanel burgerkracht, vrijwilligers, gemeenten, de bibliotheken en maatschappelijke organisaties
zoals bv. het seniorennetwerk Limburg. De Provincie zou een verbindende rol moeten nemen om
bestaande initiatieven te verbinden.
Voorstel besluitvorming advies 13
GS onderkennen het belanc voor Limburg van de besproken concretisering in de Statencommissie
MD d.d. 20/12/2019 zoals bewustwording van digitalisering, computerkennis, digitale geletterdheid
van inwoners en veilige digitale en fysieke toegang van burgers tot overheid en zorg. De Coronacrisis
maakt duidelijk dat de digitaliseringsgraad van de samenleving een cruciaal thema is gebleken. Deze
zal zeker geëvalueerd worden. Het vergroten van de digitale bereikbaarheid zal hierbij ongetwijfeld
een van de uitkomsten zijn. in het collegeprogramma Vernieuwend Verbinden komen de aanpak van
digibetisme en digitale toegang aan de orde (p. 29 bullit 3 t.a.v. digibetisme en p.32 t.a.v. digitale
bereikbaarheid). Tevens zijn de besproken krachten in dit veld zoals het burgerpanel burgerkracht,
vrijwilligers, gemeenten, bibliotheken en maatschappelijke organisaties zoals bijv. het seniorennetwerk
Limburg van belang. De uitvoering via het missie gedreven economisch innovatiebeleid zoals eerder
werd aangehaald in de mededeling portefeuillehouder eind december, toezegging 8482, is daarmee
niet meer van toepassing. Het aanvankelijke voorgestelde convenant om de digitale ontwikkeling in
Limburg in zijn geheel te coördineren neemt GS daarom niet over. De voorgestelde verbindende rol
die de Provincie zou moeten nemen om bestaande initiatieven te verbinden wordt door GS erkend en
er zal via het Uitvoeringskader Sociale Agenda inzet op worden gepleegd. Dit in samenhang met
advies 2.
3.2 Bestuurlijke aandachtspunten
Deze separate adviezen zijn oesproken in de RO’s van de betrokken gedeputeerden Housmans en
Van den Akker
3.3 Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met clusters Ontwikkeling en Strategie
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3.4 Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met:
De gezamenlijke afhandeling van Burgertopadvies 2 en 13 die wat betreft de aanpak van
digibetisme en het platform 'de Vereniging Limburg’ reeds zijn ingebed in het Uitvoeringskader
Sociale Agenda zoals is vastgesteld door PS op 7 februari 2020.
Het niet overnemen van het burgeradvies om de digitale ontwikkeling in Limburg in zijn geheel
te coördineren via een charter vanwege de keuze voor een doelgerichte inzet via het
Uitvoeringskader Sociale Agenda zoals bedoeld in punt 1 van dit besluit.
Het Platform ‘de Vereniging Limburg’ te zien als Digitaal Platform van maatschappelijke
projecten in Limburg.
Het onderbrengen van de wens voor één digitale zorgkaart aan de orde stellen binnen de
reguliere overleggen die er tussen Provincie en zorgverzekeraars en gemeenten op het vlak
van E-Health zijn.
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4.

Afhandeling Burgertopadvies 3, 4, 9 en 10: Welzijn Effect Rapportage, Planbureau PMW,
Brutoregionaal Geluk, Burgerkracht

4.0
Samenvatting
Burgertopadvies 3 betreft “Welzijn Effect Rapportage (WER), het opstellen van een dynamisch
beleids- en kwaliteitsinstrument om de maatschappelijke betrokkenheid van stakeholders te vergroten
en het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Limburg een plaats te geven in de besluitvorming
over Limburgse beleidsplannen, uitvoering, vergunning en projecten”.
Burgertopadvies 4 betreft “het opzetten van een onafhankelijke instantie op gebied van algemeen
maatschappelijk welzijn: Planbureau voor Positief Maatschappelijk Welzijn (PPMW).
Burgertopadvies 9 betreft “Hanteer het bruto regionaal geluk als uitgangspunt bij het maken van
plannen”.
Burgertopadvies 10 betreft: “Maak gebruik van burgerkracht en -kennis en vergroot het zelfsturende
vermogen van burgers”.
Voorgesteld wordt om burgertopadvies 3 af te handelen door middel van de monitoring van de Sociale
Agenda af te doen. De afhandeling van burgertopadvies 4 zal eveneens plaatsvinden door middel van
de monitoring van de Sociale Agenda voor wat betreft zelfredzaamheid en samenredzaamheid, maar
geen onafhankelijk instantie op het gebied van algemeen welzijn op te zetten (vertrouwensbreuk
overheid-burger). Het vastgestelde Uitvoeringskader Sociale Agenda, en dan specifiek het doel hierin
om de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van de Limburgers te vergroten, te beschouwen als
de afhandeling van burgertopadvies 10.
4.1
inhoudelijke uitwerking Burgertopadviezen
Ten aanzien van burgertopadvies 3 heeft gedeputeerde Housmans tijdens de
commissiebehandeling van het Uitvoeringskader Sociale Agenda toegezegd om een
welzijnsrapportage duidelijker te verankeren en inzichtelijk te maken in de monitoring van de Sociale
Agenda (T8580). In de effectmeting van de Sociale Agenda zijn 15 welzijn-parameters opgenomen.
Voor de komende effectmeting bekijken we of we ook andere bronnen op het gebied van welzijn hier
nog een plek in kunnen geven.
Ten aanzien van burgertopadvies 4 (opzetten instantie op gebied van algemeen welzijn). Vanuit het
Uitvoeringskader Sociale Agenda vindt er monitoring plaats en een integrale effectmeting. Op deze
manier wordt het doel van de Sociale Agenda om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van
Limburgers te vergroten gemonitord. Het opzotten van een onafhankelijke instantie op het gebied van
algemeen welzijn zien wij niet als rol van de Provincie.
De kern van burgertopadvies 9 (bruto regionaal geluk) heeft betrekking op het door de overheid
vinden van passend antwoord op de veranderingen die vanuit de samenleving gevraagd worden. Door
het burgerpanel wordt aangegeven dat “de burger als individu wordt ingepeperd zelf verantwoordelijk
te zijn voor zijn eigen geluk en welzijn. Het burgertopadvies maakt de overheid medeverantwoordelijk
als zij plannen maakt waar burgers geen invloed op hebben. Dit is een kader-overstijgend advies. Dit
advies zal mee worden genomen in de afhandeling van Burgertopadvies 11.
Burgertopadvies 10 wordt ingevuld door middel van het Uitvoeringskader Sociale Agenda (vastgesteld
door PS op 7-2-2020). In dit kader is nl. het doel gesteld om de zelfredzaamheid en
samenredzaamheid van Limburgers te vergroten.
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4.2
Bestuurlijke aandachtspunten
Deze separate adviezen zijn besproken in het RO van betrokken Gedeputeerden Housmans en
Koopmans en CdK Bovens.
4.3
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met het cluster Ontwikkeling en cluster Cultuur.
4.4 Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met de afhandeling van:
burgertopadvies 3 door middel van de monitoring van de Sociale Agenda
burgertopadvies 4 door middel van de monitoring van de Sociale Agenda voor wat betreft
zelfredzaamheid en samenredzaamheid, maar geen onafhankelijk instantie op het gebied van
algemeen welzijn op te zetten.
burgertopadvies 9 mee te nemen in de afhandeling van burgertopadvies 11.
burgertopadvies 10 door middel van het vastgestelde Uitvoeringskader Sociale Agenda
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5.

Afhandeling Burgertopadvies 5 Opzetten kenniscentrum milieubewust ondernemen

5.0
Samenvatting
Burgeradvies 5 is omschreven als "Een allesomvattend advies is het opzetten van een kenniscentrum,
dat benaderbaar is voor het geven van informatie op vragen in de context van milieubewust
ondernemen door burgers en ondernemers en dat een objectieve bron van kennis kan zijn voor
College en Statenleden”. Opgemerkt wordt dat voor burgers geldt dat gemeenten de overheid zijn die
het dichtst bij burgers staat (daarom ontstaan er woonwijzerwinkels en zijn er energiecoaches waar wij
als provincie soms steun aan geven. Voor bedrijven hebben wij bijvoorbeeld Brightsite, en het
Limburgs Energie Akkoord - 2, de groeischakelaar en LIOF, initiatieven die gericht zijn op o.a.
kennisdeling en vraagbaakfunctie. Voorgesteld wordt om het advies mee te nemen in de bespreking
van kader circulaire economie
5.1
Inhoudelijke uitwerking burgertopadvies
Dit advies sluit aan bij de ambities van Gedeputeerde Staten om als betrouwbare partner voor de
Rijksoverheid, de wettelijke plichten en gemaakte bestuur afspraken na te komen, in relatie tot
Limburgse inzet ten aanzien van het Klimaatakkoord van het Kabinet. GS zien dwarsverbanden met
meerdere thema’s uit het collegeprogramma (zoals het energiebeleid en de inzet op een circulaire
economie). Opgemerkt wordt dat voor burgers geldt dat gemeenten de overheid zijn die het dichtst bij
burgers staat (daarom ontstaan er woonwijzerwinkels en zijn er energiecoaches waar wij als provincie
soms steun aan geven. Voor bedrijven hebben wij Brightsite, en het Limburgs Energie Akkoord - 2
initiatieven die gericht zijn op kennisdeling en vraagbaakfunctie. Daarnaast investeren wij in het IBA
project GTB lab dat in fysieke zin een showcase wordt op het gebied van circulair bouwen. Rondom
de kennis die hieromheen wordt opgebouwd willen partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden een consortium en kenniscentrum vormen dat advies geeft aan overheden, bedrijven,
corporaties en burgers op het vlak van circulair bouwen.

5.2
Bestuurlijke aandachtspunten
Deze separate adviezen zijn besproken in de RO’s van Gedeputeerden Burlet, Van den Akker,
Brugman-Rustenburg..
5.3
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met clusters Strategie, Economie en Innovatie en Woon- en
Leefomgeving.
5.4 Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met de afhandeling van :
Burgertopadvies 5 door het advies mee te nemen in de bespreking in het kader circulaire
economie.
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6.

Afhandeling Burgertopadvies 6: Opleidingen beroepen van de toekomst

6.0
Samenvatting
Burgeradvies 6 is als volgt omschreven: “Opleidingen voor beroepen van de toekomst initiëren”.
Gedeputeerde Staten kunnen onderhavig advies stimuleren door het als aandachtspunt mee te
nemen bij de innovaties van de Limburgse campussen en de investeringen in de kennisinfrastructuur.
Voorgesteld wordt om de afhandeling van het Burgeradvies af te doen via het kader missie-gedreven
economisch innovatiebeleid, te behandelen in PS van 19 juni 2020.
6.1
Inhoudelijke uitwerking burgertopadvies
Dit Burgertopadvies 6 heeft betrekking op het volgend geschetst probleem de burgers.
“ De veranderingen in de wereld zoals: klimaatveranderingen, milieueisen en de energietransitie
leiden tot geheel andere beroepen en vragen dus om een vooruitziende blik op de benodigde
medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan installateurs en onderhoudsmedewerkers van zonnepanelen,
warmtepompen etc."
De oplossing die door de burgers werd bedacht is “het actief de leiding nemen door de provincie om
samen met de ondernemers, maar ook ZZP’ers en de onderwijsinstellingen, te komen tot de juiste
opleidingsmogelijkheden voor onze medewerkers van de toekomst, die ook oog hebben voor
milieuaspecten. Deze activiteit moet ingebed worden in een periodieke evaluatiesystematiek."
Dit advies sluit aan bij de ambities van Gedeputeerde Staten uit het Collegeakkoord om te handelen
vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering. Er wordt gewerkt aan een Limburg waarin het
aantrekkelijk is om te blijven en je te vestigen, vanuit een meerjarig partnerschap met Limburgse
kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.
Gedeputeerde Staten kunnen onderhavig advies stimuleren door het als aandachtspunt mee te
nemen bij de innovaties van de Limburgse campussen en de investeringen in de kennisinfrastructuur.
Betrokken bedenkers vanuit de Burgertop zullen worden uitgenodigd voor de bespreking bij dit
economisch kader.
6.2
Bestuurlijke aandachtspunten
Dit advies is afgestemd in het RO Van den Akker
6.3
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met clusters Communicatie en Strategie
6.4
Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met de afhandeling van
- Burgertopadvies 6 in het missie-gedreven economisch beleidskader dat ter besluitvorming voorligt
in PS van 19 juni 2020.
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7.

Afhandeling Burgertopadvies 7 en 8 Energiezekerheid en Waterstoftrein

7.0
Samenvatting
Burgertopadvies 7 is als volgt omschreven: “Advies 7: Energiezekerheid met inzet van
buffersystemen, opslag systemen van energie (accu’s, OPAC, waterstofproductie) en het opstellen
van een waterstofvisie. Deze onderwerpen zijn nog niet voldoende ingekaderd om aan Gedeputeerde
Staten over te dragen. Dit advies meenemen bij uitwerking van een geslaagde energietransitie.”
Burgertopadvies 8 betreft de “Inzet van een waterstoftrein voor de Maaslijn”.
In de Statencommissie MD van 31-1-2020 en 20-2-2020 is aangegeven om de burgertopadviezen 7
en 8 in samenhang te behandelen.
Voorgesteld wordt om de afhandeling van het Burgertopadvies te verwerken in de Provinciale Energie
Strategie (PES), te behandelen in PS van 11 december 2020.
Burgertopadvies 8 zal door beantwoording van Toezegging T8608 in een mededeling
Portefeuillehouder naar Provinciale Staten worden toegestuurd.
7.1
Inhoudelijke uitwerking Burgertopadviezen
Ten aanzien van Burgertopadvies 7 kijkt het College van Gedeputeerde Staten naar:
•
een “systeemstudie energie infrastructuur” (product oktober naar PS).
•
de buffersystemen, opslag en de toekomst van de energievoorziening. Dit is een onderdeel van
de systeemstudie.
•
de benodigde energie infrastructuur in Limburg in 2030 en 2050, samen met Chemelot, de
netwerkbeheerders (Tennet, GasUnie, Enexis), de LEA-bedrijven en de RES-regio’s. Hier komen we
op terug in de Provinciale Energiestrategie.
Ten aanzien van Burgertopadvies 8 heeft het College toegezegd (T8608) begin Q2 2020 te komen
met een stand van zaken over de trajecten Weert-Hamont en Hasselt-Maastricht, waarbij o.a.
ingegaan wordt op de mogelijkheden t.a.v. de inzet van waterstoftreinen. In dat kader wordt ook
gekeken naar ontwikkelingen in Buitenland. Het College stelt vast dat waterstof nog geen bewezen
technologie is (en dus onzekerheid op kwaliteit en tijd). Daarnaast moeten alle spoorlijnen in Limburg
geacht worden onderling uitwisselbaar qua treinmaterieel te zijn zodat één losse waterstof lijn tot
onevenredige extra koster zal leiden. In de waterstof-aanpak reageert GS ook op de in februari te
verschijnen waterstof-visie van het Kabinet, en de wijze waarop andere regio’s in Nederland en in
Duitsland/België werk maken van waterstof.
Toezegging T8608 overlapt voor een groot deel toezegging T8542. In deze toezegging heeft
Gedeputeerde Koopmans, namens Gedeputeerde Mackus, de volgende toezegging aan Provinciale
Staten gedaan: Gedeputeerde Koopmans zegt, namens Gedeputeerde Mackus, toe dat uiterlijk
januari 2020 schriftelijk in beeld zal worden gebracht welke kansen en (on)mogelijkheden er zijn voor
waterstof aangedreven treinen op de trajecten Weert-Hamont en Maaslijn. In de mededeling
portefeuillehouder van 21 januari 2020 zijn de toezeggingen T8542 en T8480 beantwoord bij
mededeling portefeuillehouder van 21 januari 2020. Conclusie was dat zowel het Rijk, als door het
college wordt in het kader van de energietransitie gewerkt wordt aan een visie op waterstof. Het
College ziet daarbinnen op termijn kansen en mogelijkheden voor waterstof binnen de
verduurzaming van onze mobiliteit. De ontwikkelingen ten aanzien van waterstoftreinen in het
buitenland en in het noorden van Nederland worden met belangstelling gevolgd. Echter, gelet op de
hierboven genoemde overwegingen en risico’s op het gebied van tijd, geld en kwaliteit achten het
College op dit moment een toepassing in de Limburgse spoordossiers zeer risicovol en daarmee niet
kansrijk.
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Deze mededeling geeft tevens invulling aan toezegging 8480 inzake “afwegingen die zijn gevolgd
inzake de elektrificatie van de Maaslijn door te zetten versus nieuwe materieelconcepten (als
bijvoorbeeld een waterstoftrein). Op korte termijn zullen we de afdoening van 8608 door middel van
een mededeling portefeuillehouder aan PS sturen.
7.2
Bestuurlijke aandachtspunten
Dit separate advies is besproken in het RO Van den Akker, Burlet, Brugman en Mackus
7.3
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met clusters Woon en Leefomgeving, Ontwikkeling en Strategie
7.4 Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met de afhandeling van
- Burgeradvies 7 in de Provinciale Energie Strategie (PES).
- Burgeradvies 8 door middel mededeling portefeuillehouder beantwoording waarin beantwoording
op Toezegging T8608

8.

Afhandeling Burgertopadvies 11 vertrouwensbreuk tussen overheid en burger

8.0
Samenvatting
Burgertopadvies 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”.
Geconstateerd is dat dit burgertopadvies verwant is aan meer onderwerpen die zijn ingebracht. Met
name adviezen 4 (waar het gaat om zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers te
vergroten), 9 (zelf verantwoordelijkheid te zijn voor eigen geluk en welzijn) en 10 (maak gebruik van
burgerkracht en -kennis en vergroot het zelfsturende vermogen van burgers). In het antwoord op
burgertopadvies 11 wordt hier mede aandacht aan besteed. Verder wordt in het burgertopadvies
aangegeven dat diepgaande onderzoeken moeten plaatsvinden zodat van daaruit permanent de focus
kan komen te liggen op oplossingsgericht denken en handelen. De provincie volgt continu
(diepgaande) onderzoeken zoals bedoeld in het burgertopadvies. Een nieuw aanvullend en
diepgaander onderzoek wordt niet gezien als opportuun. De bredere samenhang met onderwerpen
als zelfredzaamheid, zelfsturend vermogen van burgers, burgerkracht en medeverantwoordelijkheid
van de overheid onderdeel uit te laten maken van één kader voor burgerparticipatie.
8.1
Inhoudelijk uitwerking burgertopadvies
Burgeradvies 11 is behandeld in CS 10-1-2020. Er is een verband gezien met advies 4 opzetten van
een Planbureau voor Positief Maatschappelijk Welzijn (PPMW). Specifieke aandacht is gevraagd voor
betrokkenheid en dialoog met vraagstukken die bij burgers leven. De koppeling van dit advies met de
wijze waarop naar de toekomst toe door de Provincie Limburg burgerparticipatie wordt vormgegeven
en deze manier van werken in te zetten om juist bestaande werkprocessen te versterken. Dit heeft
ook samenhang met advies 9 (Brutoregionaal geluk) en 10 (Maak gebruik van burgerkracht en kennis en vergroot het zelfsturende vermogen van burgers). Burgertopadvies 9 (bruto regionaal geluk)
heeft betrekking op het door de overheid vinden van passend antwoord op de veranderingen die
vanuit de samenleving gevraagd worden. Daarin wordt de overheid medeverantwoordelijk gemaakt
als zij plannen maakt waar burgers geen invloed heeft. In zijn algemeenheid kan worden
geconcludeerd dat zelfredzaamheid, zelfsturend vermogen van burgers, burgerkracht en
medeverantwoordelijkheid van de overheid onderdeel uitmaken van één kader voor burgerparticipatie.
Er is een dialoog nodig om scherp te krijgen op welke wijze burgerparticipatie onderdeel van het
democratisch proces kan worden.
Burgertopadvies 11 heeft betrekking op de grote reikwijdte van het handelen van de overheid jegens
de burger. Voor de uitwerking van advies 11 heeft de commissie de suggestie van mevrouw Berghorst
overgenomen om via een brief vanuit het College van GS geïnformeerd te worden over de wijze
waarop in de diverse portefeuilles van de leden van het College invulling wordt gegeven aan de
uitwerking van dit advies en met name het democratische vernieuwingsdeel
De volgende drie elementen moeten in het licht van de vertrouwensbreuk tussen overheid en burger
worden beschouwd.
1. In de afgelopen jaren zijn veel rapporten en onderzoeken verricht die diepgaand zijn uitgevoerd
door verschillende onafharkelijke bureaus (Sociaal Cultureel Planbureau, Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, raad voor het
openbaar bestuur en de recente 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
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past niet in ons kader, 2019). Een aanvullend en diepgaander onderzoek wordt niet gezien als
meerwaarde.
2. Kern van de vertrouwensbreuk tussen overheid en burger vindt zijn fundament 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 het beeld bij de
Limburgers dat de overheid in verwarring is. Onzekerheid veroorzaakt in zekere zin het gemis aan
vertrouwen. Daarin past ook de verdeeldheid over vraagstukken die politiek worden uitgedragen, de
rol en belangen die daarin worden ingenomen maar ook de verwachting van burgers over het te
voeren en gevoerde beleid. De Limburger begrijpt en vertrouwt het niet meer. In het Burgeradvies
klinkt een oproep door aan de politiek door voor meer saamhorigheid en degelijkheid richting de
Limburgse maatschappij. Hier hoort ook bij dat fouten die gemaakt worden door zowel Statenleden als
leden van het College van GS erkend dienen te worden.
3. Beleids- en burgerparticipatie alsmede het burgerinitiatief dienen gestimuleerd te worden mits dit
bijdraagt aan het vergroten aan het vertrouwen van de burger in de overheid; niet het omgekeerde.
Het voorstel voor een bredere uitwerking van deze participatievormen wordt op dit moment al geborgd
in de toezegging van Gedeputeerde Koopmans om te komen tot één overkoepelende nota voor
burgerparticipatie
8.2
Bestuurlijke aandachtspunten
Dit advies is besproken in het RO Bovens
8.3
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met clusters Communicatie en Strategie
8.4
Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met:
bijgevoegde brief van het College van GS aan Provinciale Staten waarin wordt ingegaan op
zelfredzaamheid, participatie en vertrouwen tussen overheid en burger.
Het niet laten uitvoeren van verdere diepgaande onderzoeken over de vertrouwensbreuk tussen
overheid en burger.
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9.

Afhandeling Burgeradvies 12 Verkennen: Stop met plannen, start met verkennen.

9.0
Samenvatting
Burgertopadvies 12 is als volgt omschreven: “Verkennen: Stop met plannen, start met verkennen.
Immers, over 5 jaar ziet de wereld om ons heen er weer anders uit.” Dit burgertopadvies afgehandeld
door middel van een brief van Presidium aan het burgerpanel Nieuwe Overheid op 5 februari 2020.
Voorgesteld wordt hiervan kennis te nemen en daarmee burgertopadvies 12 als afgerond te
beschouwen.
9.1
Inhoudelijke uitwerking Burgertopadvies
Bij brief van 5 februari 2020 heeft het Presidium aangegeven dat zij verder "geen opvolging geven aan
dit advies. De huidige beleidsontwikkelingsprocessen hebben een intrinsieke cyclus van planvorming,
uitvoering en evaluatie in zich. Verkennen en evalueren is een structureel onderdeel hiervan. Het
advies zal als aandachtspunt worden meegenomen bij advies 11 (permanente aandacht voor
oplossingsgericht denken en handelen)”.
9.2
Bestuurlijke aandachtspunten
Dit advies is besproken in het RO Koopmans
9.3
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met clusters Communicatie en Strategie
9.4
Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten neemt kennis van de afdoening van
Burgertopadvies 12 door het Presidium bij brief van. 5 februari 2020 aan het burgerpanel
Nieuwe Overheid.
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10.

Afhandeling Burgeradvies 14 Specifieke aanpak op drugsafval

10.0
Samenvatting
Burgeradvies 14 is als vo gt omschreven: “Specifieke aanpak op drugsafval opstellen met focus op
preventie, opsporing en afhandeling. Nu is er teveel versnippering in het beleid en in de
bevoegdheden van betrokken organisaties.” Gedeputeerde Staten kiest ervoor om in nauwe
afstemming met haar veiligheidspartners een Actieplan Veilig Limburg op te stellen, gericht op het
complementair versterken van de veiligheidsketen. Voorgesteld wordt om dit Burgertopadvies als
afgedaan te beschouwen na behandeling van het Beleidskader Veiligheidsagenda in Provinciale
Staten.
10.1
Inhoudelijke uitwerking Burgertopadvies 14
Dit advies sluit aan bij de ambities van Gedeputeerde Staten uit het Collegeakkoord om met al haar
partners een zo veilig mogelijk Nederland en Limburg te bewerkstelligen. Een sterke toename van de
druggerelateerde criminaliteit is steeds vaker zichtbaar in buurten, wijken en ook het buitengebied,
daarmee komt de leefbaarheid in het gedrang. Gedeputeerde Staten kiest ervoor om in nauwe
afstemming met haar veiligheidspartners een Actieplan Veilig Limburg op te stellen, gericht op het
complementair versterken van de veiligheidsketen. Daarbij betrekken zij ook de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan de huidige ketenregisseurs Drugs en Milieucriminaliteit. Het Burgertopadvies is
verwerkt in het Beleidskader Veiligheidsagenda.
Daarnaast is op voorspraak van de provincie Limburg in IPO-verband de regeling “Financiering
Opruiming Drugsafval 2020” ook met terugwerkende kracht van toepassing tot 2019. Daarnaast heeft
gedeputeerde Housmans toegezegd (T8621) om in overleg met Gedeputeerde Burlet in Q2 2020 met
een voorstel te komen voor een additionele regeling ter ondersteuning van de gemeenten bij het
opruimen van drugsafval. Daarover worden PS in Q2 geïnformeerd.
10.2
Bestuurlijke aandachtspunten
Dit Burgertopadvies is afgestemd met Gedeputeerde Housmans.
10.3
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met cluster Strategie
10.4
Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met:
Het verwerken van het Burgertopadvies in het Beleidskader Veiligheidsagenda
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11.

Afhandeling Burgertopadvies 15: Verkeersveiligheid, AED netwerk en rookvrije generatie

11.0
Samenvatting
Advies 15 (deel 1/3): Aanbevelingen ter vergroting van de verkeersveiligheid breed bespreekbaar
maken en opvolgen. Meer aandacht schenken aan goed project management. Meer inzetten op
belonen van goed gedrag. Controle uitvoeren op de besteding van beschikbaar gestelde middelen.
Advies 15 (deel 2/3): Limburg dekkend AED netwerk.
Advies 15 (deel 3/3): Aandacht voor het realiseren van een rookvrije generatie en rookvrije
schoolpleinen.
De adviezen zijn inhoudelijk uitgewerkt en voorgesteld wordt om deel 1 van burgertopadvies 15 (1/3)
als afgehandeld te beschouwen door kennis te nemen van de brief van Presidium van 5 februari 2020
aan Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Deel 2 van burgertopadvies 15 wordt op
basis van de resultaten van een uitgevoerde inventarisatie als afgehandeld beschouwd. Deel 3 van
Burgertopadvies 15 in te vullen van het Uitvoeringskader Sociale Agenda, vastgesteld door PS op 7-22020.
11.1
Inhoudelijke uitwerking burgertopadvies
Advies 15 (deel 1/3): Aanbevelingen ter vergroting van de verkeersveiligheid breed bespreekbaar
maken en op te volgen. Meer aandacht schenken aan goed project management. Meer inzetten op
belonen van goed gedrag. Controle uitvoeren op de besteding van beschikbaar gestelde middelen.
Voorgesteld is om dit burgertopadvies over te hevelen naar het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Limburg (ROVL). Dit is een onafhankelijke provinciale platformorganisatie op het gebied van
verkeersveiligheid en maakt deel uit van het cluster Mobiliteit. Het ROVL is samengesteld uit vele
actoren. Op lokaal en regionaal niveau is veel 'winst' te behalen. Die winst kan alleen geboekt worden
als het ROVL constructief en daadkrachtig samenwerkt met alle betrokkenen. Inmiddels is het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) hierover geïnformeerd bij brief van het
Presidium dd. 5 februari 2020. Hiermee kan het burgertopadvies als afgedaan worden beschouwd.
Advies 15 (deel 2/3): Limburg dekkend AED netwerk.
Een inventarisatie van een AED dekkend netwerk voor Limburg heeft plaatsgevonden. Daaruit blijkt
dat er in Limburg in elke gemeente een voldoende tot goede dekking van AED's aanwezig is.
Advies 15 (deel 3/3): Aandacht voor het realiseren van een rookvrije generatie en rookvrije
schoolpleinen. Er is, mede in het kader van de Sociale Agenda, veel aandacht voor preventief en
positief gezondheidsbeleid met steun en inzet voor “gezonde scholen” en kindvriendelijke
buitenruimtes in Limburg. Er is een gezamenlijke ambitie / missie van vele Limburgse stakeholders
(vertegenwoordigers van beide Limburgse GGD’n, Actiecentrum Limburg Positief Gezond, Gezonde
Basisschool van de Toekomst, Huis voorde Sport, Bureau Trendbreuk, Jongeren op Gezond
Gewicht en Your Coach Next Door) bij de totstandkoming van een gezonde Limburgse generatie.
Deze ambitie is onder meer gericht op het stimuleren van bewegen, gezonde voeding en een gezonde
omgeving. Vanuit deze brede insteek geven wij invulling aan dit Burgertopadvies.
11.2
Bestuurlijke aandachtspunten
Dit separate advies is besproken in het RO Housmans en Brugman
11.3
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met de clusters Ontwikkeling, Strategie en Mobiliteit.
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11.4
Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten neemt kennis van de afhandeling van:
Burgertopadvies 15(1/3) door de brief van Presidium van 5 februari 2020 aan Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
Het College van Gedeputeerde Staten stelt vast dat:
Uit een inventarisatie van een AED dekkend netwerk blijkt dat er voldoende tot goede dekking
van AED’s aanwezig is. Burgertopadvies 15 (2/3) wordt hiermee als afgedaan beschouwd
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met de afhandeling van:
Burgertopadvies 15 (3/3) in te vullen vanuit het Uitvoeringskader Sociale Agenda, vastgesteld
door PS op 7-2-2C20.

18

12.

Afhandeling Burgertopadvies 16: Meer Politie-inzet

12.0
Samenvatting
Burgeradvies 16 is als volgt omschreven: “Meer politie inzet. Tevens op het controleren van
handhaving in brede zin van het woord en specifiek handhaving op het naleven van regels voor
ingestelde rookvrije omgeving’’. Dit Burgertopadvies is bij brief van het Presidium van 5 februari 2020
overgeheveld naar de Nationale Politie en burgemeesters. De Commissaris van de Koning heeft de
lobby in Den Haag van de Limburgse burgemeesters voor meer politie-inzet meerdere keren
ondersteund en zal deze blijven ondersteunen. Voorgesteld wordt om van de brief van het Presidium
van 5 februari 2020 kennis te nemen en hiermee Burgertopadvies 16 als afgehandeld te beschouwen.
12.1.
Inhoudelijke uitwerking burgertopadvies
De Nationale Politie en burgemeesters van de Limburgse gemeenten zijn in februari 2020
geïnformeerd middels een brief van het Presidium.
12.2.
Bestuurlijke aandachtspunten
Dit separate advies is besproken in het RO Housmans en CdK Bovens
12.3.
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met clusters Ontwikkeling en Strategie
12.4.
Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten neemt kennis van de afdoening van
Burgeradvies 16 middels de brief van het Presidium van 5 februari 2020 aan Burgemeesters
van de Limburgse gemeenten en vertegenwoordigers van de Nationale Politie
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13.

Afhandeling Burgertopadvies 17 en 18 opdracht ITEM naar haalbaarheid
koepelorganisatie werkgelegenheid en zorgsector

13.0
Samenvatting
In deze nota wordt besluitvorming ten aanzien van de adviezen 17 en 18 aan uw College voorgelegd.
Beide adviezen werden in samenhang behandeld Statencommissie FEB d.d. 17-01-2020. De
adviezen zijn inhoudelijk uitgewerkt en voorgesteld wordt om Burgeradvies 17 en 18 in samenhang af
te doen door een samenvattende brief op te stellen aan Provinciale Staten en deze met alle
betrokken partijen te delen. Het College wordt voorgesteld niet in te stemmen met het advies om een
nieuwe koepelorganisatie op te richten, omdat een nieuwe koepelorganisatie slechts meerwaarde
heeft indien deze wordt gedragen door de huidige, al op dit gebied actief zijnde, organisaties (zoals
Zorg aan Zet, Burgerkracht, Grensinformatiepunten en ITEM). De eerste stap is dan ook het aan
elkaar koppelen van de genoemde organisaties, om de meerwaarde van samenwerking en
bijbehorende strategie met elkaar te bespreken..
Burgeradvies 17 is als volgt omschreven: “Provinciale Staten wordt geadviseerd om ITEM (Institute
for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) een opdracht te verlenen
voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een koepelorganisatie specifiek gericht op
werkgelegenheid in de zorgsector. Hierbij specifieke aandacht voor internationale erkenning van
diploma’s en slechten van barrières op fiscaal en sociaal economisch vlak”.
Burgertopadvies 18 is als volgt omschreven: “Organiseer “meet en greet” sessies tussen (thuis-)
zorg instellingen van België, Duitsland en Nederland om erkenning van eikaars problemen te krijgen.
Grensinfopunten hierbij betrekken. Deze “meet en greet” sessies moeten uitmonden in internationale
erkenning van diploma’s en slechten van barrières op fiscaal en sociaal economisch vlak”.
13.1
Inhoudelijke uitwerking adviezen
Beide adviezen passen in de ambitie van Gedeputeerde Staten om over grenzen heen te kijken en
werken om Limburgse belangen optimaal te dienen en zicht te hebben op de knelpunten bij
grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren. Grote opgaven zoals gezond en vitaal oud
worden, grondstoffen en materialen hergebruiken of ieders kracht en talent benutten, vragen om een
brede en ambitieuze blik. Behoefte aan Europese en nationale wetgeving, urgentie en wenselijkheid is
groot. Krimp en vergrijzing maken zoektocht naar (verzorgend) personeel moeilijk.
Het procesvoorstel vanuit GS om GS de lead te laten hebben in het verdere traject is overgenomen
door FEB. Voor de uitwerking worden ‘Zorg aan zet' en ‘Burgerkracht’ ingezet, evenals het
Grensinformatiepunt (GIP) en ITEM betrokken. ITEM is bezig om op het gebied van diplomaerkenning verbeteringen door te voeren. GS hebben de adviezen aan elkaar gekoppeld en nodigen de
betrokken partners uit voor een overleg, om zo samen de meenvaarde van samenwerking en
bijbehorende strategie te bezien. Op verzoek van de commissie zal ook het zorgonderwijs worden
betrokken bij de uitvoering. Ook wordt op verzoek van de burgertoppanelleden het Bildungszentrum
für Pflege und Gesundheit worden aangehaakt. Het zelf oprichten van een nieuwe koepelorganisatie
ondersteunt GS niet, omdat een nieuwe koepelorganisatie slechts meerwaarde heeft indien deze
gedragen wordt door de huidige, al op dit gebied actief zijnde, organisaties.
Voor de afdoening van dit advies zullen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een
samenvattende brief sturen en deze ook met genoemde partijen delen, om te zien in hoeverre zij dit
vervolgens verder kunnen oppakken.
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13.2
Bestuurlijke aandachtspunten
Deze adviezen zijn bespreken in het RO Van den Akker en Gedeputeerde Housmans
13.3
Samenwerking/afstemming andere clusters
Afstemming heeft plaatsgevonden met clusters Ontwikkeling en Strategie
13.4
Voorstel
Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met de afdoening van:
Burgertopadvies 17 en 18 door vaststelling van Provinciale Staten en deze met alle betrokken
partijen te delen .
Het College van Gedeputeerde Staten stemt niet in met het advies om een nieuwe
koepelorganisatie op te richten.
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