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Geachte leden van de raad,

Op 2 februari jl. hebben wij het initiatiefvoorstel Burgerinitiatief van de fractie AWB
ontvangen. Volgens artikel 45 lid 4 Reglement van orde voor de vergadering en
andere werkzaamheden aangaande de gemeenteraad van Waalre 2O!7, brengen
wij met deze brief onze wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorstel ter
kennis van uw raad.
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 vergàdering
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. Een oplossing om hier eventuele misverstanden te
voorkomen zou wat ons betreft zijn het burgerinitiatief in de voorgestelde
Verordening Agenderingsinitiatief te noemen.

Bij het voorstel zijn nog enkele andere opmerkingen te plaatsen. Zo zijn er wat ons
betreft 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.
Tenslotte heeft uw raad eerder op 20 februari 2018 gemotiveerd besloten
betreffende Verordening in te trekken. Wat ons betreft is onduidelijk van welke
gewijzigde omstandigheden nu sprake is.
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Indien uw raad besluit de Verordening Burgerinitiatief (wat ons betreft dus de
Verordening Agenderingsinitiatief) vast te stellen zullen wij als college uiteraard
(mede) uitvoering geven aan deze verordening.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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