
 

 

 

 

 

Motie vreemd 

Versterk de lokale democratie 
 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 18 mei 2021 bijeen, 
gehoord de beraadslagingen over de discussienota ‘Versterking van de lokale democratie’ in de 
commissie Bestuur van 22 april 2021;  

 

Overwegende dat: 

 een sterke lokale democratie constant onderhoud en versterking behoeft om het vertrouwen en 
de betrokkenheid in onze lokale democratie te vergroten; 

 er verschillende (goed en minder goed gebruikte) mogelijkheden zijn waarop inwoners directe 
invloed kunnen uitoefenen op het politiek-bestuurlijke proces in ‘s-Hertogenbosch; 

 in 2019 een onderzoek in opdracht van het presidium is uitgevoerd naar het verlagen van 
drempels rondom het indienen van petities en burgerinitiatieven. Met de uitkomsten van dit 
onderzoek tot op heden nog niets is gebeurd; 

 het instrument ‘burgerinitiatief’ bij veel inwoners onbekend is en het indienen te veel vraagt van 
inwoners en daarom als ingewikkeld ervaren kan worden; 

 betere communicatie over het burgerinitiatief, het verlagen van de vorm- en inhoudseisen en het 
bieden van ambtelijke ondersteuning van het schrijven ervan nodig zijn om het burgerinitiatief te 
moderniseren; 

 naast het beter etaleren van de huidige mogelijkheden voor inspraak, het toevoegen 
burgerberaad ook een versterking is van onze lokale democratie; 

 een burgerberaad is een representatieve groep gelote inwoners die, op basis van uitgebreide 
informatie en overleg via een stadsgesprek, aanbevelingen doet aan de gemeenteraad over één 
grote maatschappelijke opgave;  

 door een experiment met een burgerberaad kan in ’s-Hertogenbosch ervaring opgedaan worden 
met een burgerberaad.  

 
Spreekt uit dat: 

 het indienen een burgerinitiatief laagdrempeliger georganiseerd moet worden, met daarbij 
betere communicatie over het indienen en de mogelijkheid tot ambtelijke ondersteuning; 

 er in ’s-Hertogenbosch gestart wordt met een experiment met het burgerberaad; 
 het van belang is dat de huidige raad haar ervaring met inspraak en de daarbij toegepaste 

instrumenten meegeeft aan nieuwe raad. 



Verzoekt het presidium om nog deze raadsperiode: 

 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen over hoe het burgerinitiatief laagdrempeliger 
georganiseerd kan worden, daarbij rekening houdend met de conclusies en aanbevelingen uit 
het in 2019 gehouden onderzoek en de wens van de raad inzake betere communicatie en de 
mogelijkheid tot ambtelijke ondersteuning; 

 een communicatie-aanpak op te stellen om inwoners met terugkerende regelmaat op de hoogte 
te stellen van de mogelijkheden tot directe participatie; 

 een experiment met het burgerberaad dat ingaat in de volgende bestuursperiode verder uit te 
werken en aan de raad ter besluitvorming voor te leggen; 

 in het overdrachtsdocument van deze raad aan de nieuwe raad de ervaringen 
inspraak(instrumenten) mee te nemen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

D66 – René van den Kerkhof 

PvdA – Pieter-Paul Slikker 

SP – Cecile Visscher 

GroenLinks – Esther de Ruiter 


