
   

 

Motie: Utrechts burgerberaad
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, ter bespreking van de 
ingekomen brief van de Expeditie Burgerberaad.

Constaterende dat:
1. In een Burgerberaad burgers bijeen komen voor een beraadslaging over een vraagstuk dat 

leeft in de gemeenschap, of waarvoor de politiek hun inzichten nodig heeft;
2. Het Burgerberaad internationaal en nationaal sterk in de belangstelling staat;
3. Ook in Nederlandse gemeenten zoals Amsterdam en Eindhoven initiatieven zijn om te 

(gaan) werken met een lokaal Burgerberaad;
4. In Utrecht op initiatief van de TransitieMotor een Expeditie Burgerberaad heeft 

plaatsgevonden eind 2021 waarin is verkend of en hoe een Burgerberaad van meerwaarde 
kan zijn in onze stad.

Overwegende dat:
1. Een vitale democratie meer is dan eens in de vier jaar stemmen, doorlopende brede 

burgerbetrokkenheid is onmisbaar;
2. Een Burgerberaad goed past in de initiatieven die er in Utrecht zijn om de lokale democratie 

te versterken en ook past binnen de doelen van het Actieprogramma Samen Stad Maken;
3. In een Burgerberaad de wijsheid en gezamenlijke denkkracht van burgers wordt ingezet om 

over lastige maatschappelijke vraagstukken tot oplossing(srichting)en te komen die de 
politiek overneemt of naar beleid vertaalt;

4. In een Burgerberaad invloed van burgers wordt gehonoreerd (zeggenschap en 
eigenaarschap) en zij betrokken blijven bij de vertaling van hun aanbevelingen naar beleid 
en uitvoering;

5. Randvoorwaarden voor een succesvol Burgerberaad zijn:
a. Mandaat: heldere afspraken vooraf wat met alle uitkomsten gebeurt.
b. Onafhankelijke procesbegeleiding vanaf het begin die zorgt voor goede 

beraadslaging.
c. Beschikbaarheid van expertise vanuit alle gezichtspunten.
d. Samenstelling die een goede afspiegeling vormt door middel van gestratificeerde 

loting en wegnemen van belemmeringen om deel te nemen.
e. Voldoende tijd en budget om de deliberatie te voeren die nodig is.
f. Inbedding in een publiekscampagne die alle Utrechters uitnodigt het burgerberaad 

actief te volgen en hieraan bij te dragen.
6. De wens om in Utrecht met een Burgerberaad te starten leeft bij diverse actieve bewoners 

en maatschappelijke organisaties;



7. Geschikte onderwerpen voor een Burgerberaad onderwerp zijn die schuren en leven in de 
stad en door bewoners en de gemeenteraad bepaald moeten worden, waarbij gedacht kan 
worden aan: klimaat en energie, groei van de stad, veiligheid op straat of het drugsbeleid;

8. Een Burgerberaad ook over onderwerpen kan gaan die juist spelen in een wijk of een buurt, 
waarbij de verbinding gemaakt kan worden met de wijkplatforms;

9. Er in Utrecht de stadsgesprekken, burgertops en wijkraadplegingen hebben 
plaatsgevonden die deels volgens de uitgangspunten van een burgerberaad zijn 
vormgegeven.

Spreekt uit dat:
1. Een Burgerberaad van toegevoegde waarde is voor Utrecht, onze bewoners en de lokale 

democratie.

Draagt het college op:
1. Een startvoorstel uit te werken om in Utrecht volgens de in deze motie geschetste 

randvoorwaarden te starten en ervaring op te gaan doen met enkele Burgerberaden;
2. In dit voorstel ook aandacht te besteden aan:

a. Planning
b. Selectie geschikte onderwerpen
c. Kosten
d. Kansen en risico’s
e. Eventuele benodigde aanpassingen in het participatiebeleid

3. De deelnemers van de Expeditie Burgerberaad, andere experts en de raad (incl. de griffie) 
actief in dit proces te betrekken;

4. Na enkele Utrechtse Burgerberaden te evalueren en leren (via bijv. een op te zetten 
Leernetwerk Utrechts Burgerberaad);

5. Op basis hiervan te bepalen of en zo ja hoe het nodig en wenselijk is het Utrechts 
Burgerberaad officieel te verankeren in een verordening;

6. De werkzame elementen van burgerberaden ook te benutten bij andere activiteiten in het 
kader van ‘Samen stad maken’;

7. De raad uiterlijk Q3 2022 het startvoorstel te sturen opdat snel begonnen kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag
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