
Bijdrage stadsronde Aanpassing Werkwijze Gemeenteraad 
 
 
Maastricht, 17 januari 2022 
 
 
Geachte Raadsleden,  
 
Deze bijdrage wil richting geven aan de zorgen die er leven in de stad m.b.t. het politiek en 
democratisch  functioneren van het lokaal bestuur in Maastricht, het gebrek aan aandacht voor en 
zeggenschap van de burgers in de buurten in Maastricht, lees ook in zijn algemeenheid de zeer 
gebrekkige participatie doorwerking in de gemeentelijke besluitvorming en de noodzaak in het 
huidige tijdsgewricht meer dan ooit te zoeken naar een stevig draagvlak bij de eigen bevolking met 
daadwerkelijke en vroegtijdig inbreng en doorwerking in de besluitvorming. 
De situatie in Maastricht wordt met name veroorzaakt door stelselmatig het representatieve 
(gemeenteraden) gelijk te stellen boven het maatschappelijke en participatieve gelijk. Dat is zeker 
een nationaal fenomeen, maar krijgt in het lokaal bestuur van Maastricht extra nadruk door de reeds 
jaren gepraktiseerde coalitiediscipline van de meerderheid van de raad om de collegestandpunten 
door te drukken, waarbij de aangereikte inhoudelijke argumenten vanuit de participatie en/of de 
minderheid in de raad er niet of nauwelijks toe lijken te doen. Er is sprake van een gevoel van 
vervreemding bij de burgers, met name in de buurten, t.o.v. de gemeente en het gevoel van niet 
serieus genomen te worden overheerst. De inspraak, inclusief de stadsronde, is geen echte 
participatie, maar een rituele dans als alibi om weinig of niets van het collegestandpunt en de 
standpunten van de coalitie in de raad te hoeven veranderen.  
 
Ter adstructie van deze probleemstelling wordt verwezen naar het verslag van een diepgaande 
dialoogsessie over de toekomstige participatie op 8 april jl , zie bijlage. In de betreffende groep met 
oa de voorzitter van BuurtBalans hebben wij in deze groep vanuit verschillende invalshoeken als 
eerste een probleemanalyse en probleemstelling geformuleerd om van daaruit te pleiten voor een 
fundamenteel andere inrichting en aanpak van het openbaar bestuur in Maastricht. 
 
Ik heb als enige stuk voor de stadsronde een factsheet van 1 pagina aangetroffen. 
Daarin lees ik o.a. “Stadsrondes” en andere vormen van inspraak blijven uiteraard bestaan”. 
En: In het nieuwe reglement van orde staat niets over Burgerinitiatieven. Dat is bewust: in het najaar 
stelt de raad een participatieverordening vast waarin alle mogelijkheden tot inspraak en participatie 
zijn vastgelegd”. 
De participatie wordt op deze wijze losgezongen van de inrichting en werkwijze vd gemeenteraad als 
belangrijkste onderdeel van het lokale bestuur. Dat kan niet de bedoeling zijn. 
 
Mijn dringend verzoek is eerst een analyse op te stellen van het politiek en democratisch 
functioneren van het openbaar bestuur in Maastricht inclusief de gemeenteraad en daarbij integraal 
te betrekken de wisselwerking met de eigen burgers, om basis daarvan een werkwijze te ontwikkelen 
die de spanning tussen representatieve en participatieve democratie zo veel als mogelijk vermindert, 
de inwoners een duidelijke stem in de besluitvorming geeft, die het vertrouwen in het openbaar 
bestuur optimaliseert en op een zorgvuldige en slagvaardige wijze de gemeente in staat stelt 
invulling te geven aan de toekomstige eisen voor het lokale bestuur. 
 
Graag licht ik bovenstaande in de stadsronde toe en ga ik met U in dialoog. 
 
Huub Smeets, 
 
Adviseur BuurtBalans en voormalig directeur Stadsontwikkeling en Grondzaken in Maastricht 


