
  Sociale Raad Tilburg 
30 september 2019 

1 
 

 
Dossier “Burgerraden” 
 
 
Onderstaand overzicht verwijst naar artikelen, rapporten en websites die antwoord geven op een vijftal vragen met betrekking tot burgerraden:  
1. Wat zijn de eerdere ervaringen met burgerraden, in het verre en ook meer recente verleden? 
2. Er wordt de laatste tijd op tal van plekken gewerkt aan burgerraden. Wat zijn interessante initiatieven en discussies van dit moment? 
3. Representativiteit van burgerraden is belangrijk. Hoe kun je representativiteit van een burgerraad bevorderen of borgen? 
4. Het veel beoefende principe van loting speelt een rol. Hoe gaat dat dan in zijn werk, loting voor een burgerraad? 
5. Ten aanzien van het werk van gemeenten is veel wettelijk vastgelegd, maar burgerraden zijn een vrij nieuw verschijnsel. Is er wel een goede wettelijke 

basis voor burgerraden? 
En we hebben een categorie ‘algemeen’ toegevoegd, voor overzichtsartikelen of beschouwingen die breder het proces van democratische vernieuwing 
belichten.  
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NRC-artikel 20.09.19: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/voortaan-dan-maar-loten-in-plaats-van-stemmen-
a3974066 
 

v v v     

Artikel van Van Reybrouck over democratische vernieuwing: 
https://decorrespondent.nl/481/tien-redenen-waarom-loting-weer-ingevoerd-moet-
worden/48079317-ead2fba0 
 

v    v  

Van Reybrouck over loting om de democratie te vernieuwen (met kort filmpje): 
https://www.davidvanreybrouck.be/?q=nl/content/tegen-verkiezingen 
 

v v   v  

Artikel over politieke en maatschappelijke democratie, en democratische vernieuwing: v      

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/voortaan-dan-maar-loten-in-plaats-van-stemmen-a3974066
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/voortaan-dan-maar-loten-in-plaats-van-stemmen-a3974066
https://decorrespondent.nl/481/tien-redenen-waarom-loting-weer-ingevoerd-moet-worden/48079317-ead2fba0
https://decorrespondent.nl/481/tien-redenen-waarom-loting-weer-ingevoerd-moet-worden/48079317-ead2fba0
https://www.davidvanreybrouck.be/?q=nl/content/tegen-verkiezingen
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https://vanmierlostichting.d66.nl/2018/02/23/democratie-is-meer-dan-stemmen/ 
 

Blog: Nadenken over en experimenteren met loting is goed voor het onderhoud van de 
rechtstaat. 
https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/blog/tegen-verkiezingen 
 

v    v  

Van burgertop via burgerforum naar burgerraad: 
https://g1000.nu/  
 

v  v v v  

Advies naar aanleiding van G1000: nodig niet alleen gelote burgers uit maar maak ook 
een nadere selectie zodat ook burgers uit slecht vertegenwoordigde groepen meedoen. 
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/kanttekeningen-bij-inschakelen-burgers-via-
g1000 
 

v    v  

Artikel over de Amerikaanse onderzoeker Terrill Bouricius. Hij vraagt zich af of een 
gekozen parlement te vervangen is door een geloot parlement. 
https://decorrespondent.nl/538/het-kan-een-totaal-andere-inrichting-van-onze-
democratie/53776866-eda791cf 
 

v    v  

Over een wereldwijd netwerk voor democratische vernieuwing: 
https://g1000.nu/blog/democracy-rd/ 
 

v  v    

Website met veel informatie over nieuwe vormen van democratie waaronder gelote 
burgerraden. 
https://www.tegenverkiezingen.nl/index.php/ 
 

v      

Website met veel informatie, artikelen, boeken. 
https://www.tegenverkiezingen.nl/ 
 

v v v  v  

       

Een interessante podcast/docu over initiatieven en loting: 
https://omooc.nl/inzicht/loten-en-nieuwe-vormen-representatie/  
 

  v v v  

Toolkit loting: 
https://www.lokale-democratie.nl/sites/default/files/2017-11/Toolkit%20loting.pdf  
http://democraticchallenge.nl/loting-en-vertegenwoordiging/ 
 

     
v 
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Mini BiZa benoemt ruimte in Gemeentewet voor burgerraden: 
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/minister-geeft-ruimte-voor-burgerraad-en-
raadsconventies  
 

      
v 

       

De sociale raad (burgerraad) van gemeente Maas en Peel: 
http://www.socialeraad.nl 
 

 v     

Ierland: De “Citizens' Assembly”, de Ierse burgertop, bestond uit 99 willekeurig gekozen 
burgers en boog zich op verzoek van de regering over grote politieke vragen. Het 
experiment is een poging om de gewone mensen meer bij de politiek te betrekken. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/doorsnee-van-ierse-burgers-gaat-politiek-
adviseren~b2bca37c/ 
https://www.citizensassembly.ie/en/ 
 

 v     

Plan voor burgerraad in Amersfoort: 
http://democraticchallenge.nl/experiment/gelote-burgerraad/  
 

  v    

Over concrete initiatieven in Heerenveen: 
https://g1000.nu/blog/burgerraad-g1000heerenveen-besluit-over-53-voorstellen-voor-
het-centrum/ 
https://www.heerenveen.nl/nieuws/primeur-gemeente-gaat-aan-de-slag-met-
burgerbesluit-centrum-heerenveen/  
 

  v    

Voorstel voor een experiment in Weert: burgers meer betrekken bij complexe dossiers 
en de besluitvorming daarover. 
https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/Sprekersplein/2019/16-
januari/19:30?desktop=1 (agendapunt 7) 
17 jan. 2019 - Werk en inzichten van gelote burgerraad met als basis het model van 
Bouricius en geïnspireerd door het boek van David van Reybrouck. 
 

  v    

Over de gelote burgerraad van Madrid (Spaanstalig): 
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-pleno-aprueba-el-reglamento-del-
observatorio-de-la-ciudad/   
 

  v    

Over burgerraden in Oostenrijk (Duitstalig): 
https://www.partizipation.at/buergerinnenrat.html  
 

  v    
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Eupen (B) heeft een permanente burgerraad en maakt gebruik van burgerpanels. 
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/verkiezingen/permanente-burgerinspraak-in-
duitstalig-belgie-is-wereldprimeur/10101896.html 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190225_04206161 
 

  v    

Leipzig – Burgerraad fase 2: 14 en 15 september 2019 zijn in Leipzig 160 gelote burgers 
uit heel Duitsland met elkaar in gesprek gegaan over hoe de democratie in hun land 
verbeterd kan worden. 
https://www.tegenverkiezingen.nl/index.php/node/121 
https://www.buergerrat.de/ 
 

  v    

Frankrijk: september 2019 tot en met januari 2020 vindt de “Convention Citoyenne pour 
le Climat” plaats. 150 gelote burgers uit heel Frankrijk zullen zich buigen over de uitstoot 
van broeikasgassen. 
https://www.tegenverkiezingen.nl/index.php/node/119 
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ 
 

  v    

Over loting voor de burgerraden van Madrid en Oost-België: 
https://www.tegenverkiezingen.nl/node/98  
https://www.tegenverkiezingen.nl/node/88 (Spaans artikel) 
 

  v  v  

Schotland: in september 2019 vindt de loting plaats voor de “Citizens’ Assembly” die in 
het voorjaar van 2020 gehouden wordt. 
https://www.citizensassembly.scot/ 
 

  v    

Gemeente Grobbendonk-Bouwel: de Burgerraad is het hoogste orgaan van de burgers: 
alle inwoners van Grobbendonk-Bouwel 
http://deburgers.be/burgerraad/ 
 

  v    
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