
1. Wat is het mini-burgerberaad?
Een burgerberaad is een overleg van ingelote bewoners die samen voorstellen doen 
voor een vraag uit de stad. Zij geven de adviezen aan het stadsbestuur die hiermee 
aan de slag gaat. Het mini-burgerberaad is een vorm van een burgerberaad met een 
kortere doorlooptijd. Om mee te kunnen doen, hoeft u geen voorkennis te hebben 
van de gemeente of de klimaatdoelen. Het is de bedoeling dat u meepraat vanuit 
uw dagelijkse ervaring als bewoner van onze gemeente. 

2. Waarom organiseert de gemeente dit mini-burgerberaad?
Amsterdam wil in 2030 55 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Met de 
huidige maatregelen gaan we dat nog niet halen. Met dit mini-burgerberaad willen 
we van bewoners horen welke extra maatregelen de gemeente kan nemen waarmee 
we die doelstelling wél gaan halen. De gemeente wil bewoners meer betrekken bij 
de invulling van de klimaatdoelen- en maatregelen van Amsterdam. De verandering 
naar een duurzamere stad is namelijk ingrijpend en raakt iedereen. Burgerberaden 
in andere landen hebben ook laten zien dat bewoners goede oplossingen kunnen 
bedenken voor ingewikkelde uitdagingen, zoals de klimaatdoelen.  
Dit mini-burgerberaad is ook om lessen te leren hoe een burgerberaad werkt en of 
het een goede vorm is om vaker in te zetten.  

3. Wat doet het mini-burgerberaad?
In het mini-burgerberaad bedenken bewoners samen voorstellen voor een vraag uit 
de  stad. Dit gebeurt onder onafhankelijke begeleiding en het burgerberaad heeft 
de beschikking over deskundigen die de bedachte oplossingen kunnen doorrekenen 
en toetsen. Deelnemers kunnen ook zelf deskundigen aandragen die zij willen horen. 
De voorstellen uit het mini-burgerberaad die haalbaar en uitvoerbaar lijken, worden 
overhandigd aan Wethouder Marieke van Doorninck. Het college van B en W geeft 
aan de adviezen over te willen nemen als ze voldoen aan de vooraf afgestemde 
randvoorwaarden en legt ze voor aan de raad. Net als bij andere collegebesluiten 
moet de gemeenteraad hier dan nog mee akkoord gaan. 

4. Hoeveel tijd kost mij dit?
Als u bent ingeloot en deelneemt, ontvangt u een uitnodiging voor de 
bijeenkomsten op:
 � Maandag 1 november 18.30-21.15 uur Op locatie
 �  Dinsdag 2 november 19.00-21.15 uur Digitaal
 �  Zaterdag 6 november 10.00-18.00 uur Op locatie
 �  Zondag 7 november 10.00-18.00 uur Op locatie
 � Dinsdag 9 november 19.00-21.00 uur Digitaal
 �  Maandag 15 november 19.00-21.00 uur Op locatie

Het kan zijn dat het mini-burgerberaad zelf aangeeft nog een extra bijeenkomst in te 
willen plannen of dat tijden nog iets wijzigen. Voor uw inzet en deelname ontvangt 
u een vergoeding van €400. Als u één van de 100 deelnemers bent, ontvangt u alle 
praktische informatie bij uw bevestiging van deelname.

5. Hoeveel mensen zitten er in het mini-burgerberaad?
Het mini-burgerberaad bestaat uit 100 bewoners van Amsterdam en Weesp, omdat 
Weesp vanaf 24 maart 2022 onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam.  
Samen vormen deze bewoners een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad.

6. Wie mag er aan het mini-burgerberaad deelnemen?
Alleen bewoners die net als u een persoonlijke uitnodiging van het Bureau 
Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam hebben gekregen, 
kunnen zich aanmelden voor het mini-burgerberaad.

7. Ben ik zeker van een plaats in het burgerberaad als ik mij heb aangemeld?
Een grote groep bewoners van Amsterdam en Weesp van 16 jaar en ouder wordt 
ingeloot en uitgenodigd om mee te doen aan het mini-burgerberaad. Er kunnen 
maximaal 100 bewoners aan het mini-burgerberaad deelnemen. Als er meer dan 100 
aanmeldingen zijn, wordt via een tweede loting bepaald wie de uiteindelijke 100 
deelnemers zijn. Hierbij is de inzet een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad 
te vormen. Er is daarom een kleine kans dat u ondanks dat u zich heeft aangemeld 
toch niet kunt deelnemen. We vragen u dan op de reservelijst plaats te nemen.

Andere vragen kunt u stellen via het e-mailadres: duurzaam@amsterdam.nl. 
Of u kunt ons bellen op telefoonnummer 14 020. Wij zijn bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. V
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