OPLEGNOTITIE behorende bij het initiatiefvoorstel tot het vaststellen van de Verordening
Burgerinitiatief 2020 van de fractie AWB.
Aan de gemeenteraad van Waalre,
Bij brief d.d. 3 maart 2020 heeft het college zijn wensen en bedenkingen met betrekking het
initiatiefvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Burgerinitiatief 2020 kenbaar gemaakt.
Het college stelt: Als we uw voorstel goed lezen is het burgerinitiatief zoals bedoeld in de
Verordening Burgerinitiatief iets anders dan het burgerinitiatief zoals bedoeld in de kadernota
Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven. Met die eerste wordt bedoeld een voorstel van een
initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.
Met een burgerinitiatief als vorm van burgerparticipatie uit de kadernota Burgerparticipatie en
Burgerinitiatieven wordt bedoeld een plan van inwoners ten behoeve van het algemeen belang
waarbij ondersteuning van de gemeente wordt gevraagd.
Deze conclusie is juist.
Een oplossing om eventuele misverstanden te voorkomen zou wat het college betreft zijn het
burgerinitiatief in de voorgestelde Verordening Agenderingsinitiatief te noemen.
Ten aanzien van de suggestie om de Verordening Agenderingsinitiatief te noemen merken wij op dat
hiertegen enerzijds geen bezwaar bestaat, doch anderzijds hiermee de link naar artikel 5 van de
Grondwet wordt gemist. Het ware ons inziens logischer om, gelet op de inhoud en strekking van de
kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven, deze te wijzigen in “kadernota
Burgerparticipatie”.
Een alternatief zou wat ons betreft kunnen zijn “Verordening Burgeragenderingsinitiatief 2020”.
Het college merkt op dat er andere, eenvoudigere middelen om zaken te agenderen op de
raadsagenda. Op grond van het Reglement van Orde heeft ieder raadslid de bevoegdheid
onderwerpen te agenderen en moties (al dan niet vreemd aan de orde van de dag) in te dienen.
Deze opmerking is juist, maar gaat voorbij aan het feit dat het initiatiefvoorstel zich juist richt op
initiatieven van burgers en niet op initiatieven vanuit de raad.
Tenslotte merkt het college op dat de raad eerder op 20 februari 2018 gemotiveerd heeft besloten
om de betreffende Verordening in te trekken. Niet duidelijk is van welke gewijzigde omstandigheden
nu sprake is.
Bij de vaststelling van de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven is als argument om de
verordening in te trekken genoemd het hoog aantal vereiste handtekeningen voor een geldig
initiatief en het feit dat er van de mogelijkheid om een initiatief in te dienen geen gebruik is gemaakt.
Het Burgerinitiatief en de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven vullen elkaar aan en
beogen op verschillende wijzen de burgers bij het bestuur van de gemeente te betrekken. AWB heeft
daarop destijds geattendeerd en dan ook bezwaar gemaakt tegen het intrekken van de verordening.

Met de herinvoering van de verordening wordt de ontstane leemte opgevuld en kunnen op basis
van voortschrijdend inzicht burgers zich weer rechtstreeks tot de raad wenden met een verzoek
om een onderwerp op de raadsagenda te plaatsen.

Waalre, 29 maart 2020.
Fractie Aalst Waalre Belang.

