Afwegingshulp voor gemeenteraden:
Is een burgerberaad klimaat zinvol voor ons?

Sta je als gemeenteraad voor een lastig
dilemma of een complexe opgave,
waarbij je de hulp in wilt roepen van je
inwoners? Dat kun je doen via een burgerberaad. Steeds meer gemeentes en
provincies experimenteren hiermee,
bijvoorbeeld rond maatregelen die
klimaatverandering tegengaan. Om te
kijken of een burgerberaad het juiste
middel is en of jouw gemeenteraad hier
opdrachtgever voor kan zijn, is deze
afwegingshulp.

1. Waarom een burgerberaad
voor klimaat?

x Als er al teveel vaststaat en er geen
flexibiliteit binnen jullie kaders mogelijk is

6. Hoe organiseer je een
burgerberaad klimaat?
√ Je stelt je als gemeenteraad op als
goede opdrachtgever (doel, middelen
en voorwaarden)
√ Je faciliteert toegang tot experts en
informatie
√ Je beschikt over voldoende middelen
(geld, tijd, menskracht en moeite)
x Kun je aan bovenstaande niet voldoen:
dan niet doen

Geloof je dat de (machts)posities
van deelnemers wegvallen in een
deliberatie? Nodig dan ook de
volgende groepen uit:
√ Bestuurders
√ Gemeenteraadsleden
√ Ambtenaren

x Je doel is draagvlak creëren voor
genomen beslissingen.
x Er is geen politieke wil of eensgezindheid binnen jullie raad.
x Je vindt dat jullie besluitvorming
niet vernieuwd of uitgedaagd moet
worden.

Geloof je dat de (machts)posities
van deelnemers van invloed kunnen
zijn op de deliberatiefase?
x Nodig dan geen andere betrokkenen
uit.
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√ Op elk moment, mits je er tijd voor
wil maken.
√ Als je een stapje terug wilt doen in
de besluitvorming (bv. door maatschappelijke onrust)
√ Als er flexibiliteit binnen jullie kaders
mogelijk is

√ Een gelote afspiegeling van de inwoners (wijk, stadsdeel, dorpskern,
gemeente, etc.)
√ Experts die zijn geselecteerd door de
deelnemers van het burgerberaad
√ Onafhankelijke gespreksleiders

√ Je wilt samen met burgers beleid
maken.
√ Je vindt dat iedereen moet kunnen
meepraten en meebeslissen, omdat
de energietransitie iedereen raakt.
√ Je wil een uitnodigend en rechtvaardig participatieproces.
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5. Wanneer organiseer je
een burgerberaad klimaat?

2. Wie doen er mee?
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Ja, laten
we een
Burgerberaad
organiseren
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4. Wat doe je met de adviezen
die uit het burgerberaad
(zullen) komen?
√ Aanbevelingen unaniem overnemen
mits ze binnen beleidskaders passen
√ Aanbevelingen overnemen van een vooraf afgesproken - meerderheid van
het burgerberaad
√ Je geeft vooraf commitment op wat je
met adviezen van het burgerberaad
gaat doen.
√ Je neemt de adviezen over mits ze in
de beleidskaders passen, of;
√ Je behandelt de adviezen als zwaarwegend advies.
x Je pikt alleen de adviezen eruit die
goed uitkomen, 'cherrypicking'.
x Alleen bespreken en naast je neerleggen, als ze niet bevallen.

3. Wat leg je voor?
√ Lastige dilemma’s of patstellingen.
√ Een wezenlijke vraag waarbij je
graag de perspectieven van inwoners een stem wil geven.
√ Een kwestie waar de gemeente over
gaat.
x lopende projecten waar je alleen
akkoord op wil.
x technisch advies over de uitvoering
van projecten.

