
Aan de leden van de raad 

gemeente 

eijsden:margraten 

Eijsden-Margraten: _ 2 februari 2023 

Bezoekadres: _ Onderwerp: intensivering aanpak burgerparticipatie 

Amerikaplein 1 

6269 DA Margraten 

Servicepunt: 

Geachte raadsleden, 

Breusterhof 2 

6245 EL Eijsden 

In de programmabegroting 2023-2026 is een intensivering van de aanpak 

Postadres: _ pyrgerparticipatie voorzien. Concreet n de paragrafen 5.1 en 5.3: 

Postbus 10 

De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de 

activiteiten vergroten. Relevante actiepunten: 

°  Eenmaal in de 2 jaar een benchmarkonderzoek uitvoeren (burgerpeiling) 

e _ Inwoners actief betrekken bij het verbeteren van de dienstverlening 

e _ een actieplan opstellen om de zichtbaarheid van inspanningen te vergoten 

6269 ZG Margraten 

tel:14043 

of: +31 (0M43 458 8488 

fax: +31 (0J43 458 8400 

moesissenmagsenn!  Inspraak is een vanzelfsprekendheid. Relevante actiepunten: 

voowskdenmagrennl e Inzet rondom burger- en overheidsparticipatie doorontwikkelen. 

e Plan voor kinder- en/of jongereninspraak uitwerken en implementeren 

ANonc e Een pilot ‘stimuleren gemeenschapskracht’ uitwerken en implementeren. 

NLAGBNGHO2BS148680 

zicewczs _ Wij geven graag invulling aan deze aanpak en zien het belang om dit voortvarend 

aan te pakken nog eens versterkt na de raadsessie over bestuurscultuur op 10 

januari jongstleden. De intensivering van de aanpak burgerparticipatie omvat 

raadsbreed gedragen ambities. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Echter, in diezelfde begroting zit te weinig financiële ruimte om het 

voorbereidende, ontwikkelende en uitvoerende werk dat nodig is om deze 

ambities uit te voeren. De eerder beschikbare middelen voor ambtelijke 

ondersteuning beperkten zich tot een tijdelijke inzet, die grotendeels is besteed. 

Ons college acht het nodig om gedurende de bestuursperiode 2023-2026 te 

investeren in voldoende kwalitatieve en kwantitatieve inzet. Dit betekent een 

fulltime adviseur op niveau 10, ondergebracht bij de directie. Met deze inschaling 

en arbeidsduur verwachten wij n de huidige gespannen arbeidsmarkt geschikte 

kandidaten te kunnen werven. 

In 2023 past dit binnen de begroting, vanaf 2024 zal daarvoor een extra bedrag 

van €87.000 nodig zijn. Wij nemen daarmee strikt genomen een voorschot op de 

begroting 2024-2028 en achten het juist om u daarover te informeren. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
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