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Onderwerp
Afhandeling burgertopadvies 17 en 18 Burgertopadvies 2018

Geachte Staten,
In de Eerste Burgertop Limburg zijn 18 adviezen uitgewerkt die aan Provinciale Staten zijn voorgelegd.
Burgeradvies 17 is als volgt omschreven: “Provinciale Staten wordt geadviseerd om ITEM (Institute for
Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) een opdracht te verlenen voor een
onderzoek naar de haalbaarheid van een koepelorganisatie specifiek gericht op werkgelegenheid in de
zorgsector. Hierbij specifieke aandacht voor internationale erkenning van diploma’s en slechten van
barrières op fiscaal en sociaal economisch vlak”.
Burgertopadvies 18 is als volgt omschreven: “Organiseer “meet en greet” sessies tussen (thuis-)zorg
instellingen van België, Duitsland en Nederland om erkenning van eikaars problemen te krijgen.
Grensinfopunten hierbij betrekken. Deze “meet en greet” sessies moeten uitmonden in internationale
erkenning van diploma's en slechten van barrières op fiscaal en sociaal economisch vlak".
Beide adviezen passen in de ambitie van Gedeputeerde Staten om over grenzen heen te kijken en
werken om Limburgse belangen optimaal te dienen en zicht te hebben op de knelpunten bij
grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren. Grote opgaven zoals gezond en vitaal oud worden,
grondstoffen en materialen hergebruiken of ieders kracht en talent benutten, vragen om een brede en
ambitieuze blik. Behoefte aan Europese en nationale wetgeving, urgentie en wenselijkheid is groot. Krimp
en vergrijzing maken zoektocht naar (verzorgend) personeel moeilijk.
De burgertopadviezen 17 en 18 zijn in samenhang behandeld in FEB van 17-1-2020. Het procesvoorstel
vanuit GS om GS de lead te laten hebben in het verdere traject werd overgenomen door de commissie
FEB. Burgerparticipatie en de rol van de overheid bij de ontwikkeling van initiatieven vraagt specifieke
aandacht voor betrokkenheid en dialoog over vraagstukken die bij burgers leven.
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Uit de Burgertopadviezen komt de sterke wil van burgers naar voren om naar de toekomst toe actiever
mee vorm te geven aan de inhoud van beleid. Die betrokkenheid juichen we alleen maar toe. In het
Collegeprogramma wordt uitgesproken dat actief burgerschap en nieuwe vormen van burgerparticipatie
en -initiatieven worden gestimuleerd. Oog voor de menselijke maat en draagvlak van maatregelen bij
inwoners betekent dat ons College inwoners van Limburg zo goed mogelijk zal betrekken bij het beleid.
Daarom spreekt het College uit dat:
1. Voor de uitwerking ‘Zorg aan zet’ en ‘Burgerkracht’ ingezet zal worden, evenals het
Grensinformatiepunt (GIP) en ITEM als organisatie op het gebied van diploma-erkenning zullen
worden betrokken.
2. GS zal de genoemde partners - inclusief het Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit aan te
haken - uitnodigen, om samen de meerwaarde van samenwerking en bijbehorende strategie te
bezien. Het zelf oprichten van een nieuwe koepelorganisatie ondersteunt GS niet.
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