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Onderwerp
Het opnieuw vaststellen van de Verordening Burgerinitiatief.

Voorstel
De verordening Burgerinitiatief 2020 vast te stellen.

Inleiding
Op B april 2003 heeft de gemeenteraad op initiatief van de fractie CDA de "Verordening
Bu rgeri n itiatief" vastgesteld.

Het burgerinitiatief is één van de mogelijkheden om participatie van burgers bij de
beleidsvorming en besluitvorming door de gemeenteraad te stimuleren.
Het burgerinitiatief is een uitgewerkte vorm van het petitierecht, zoals vermeld in artikel
5 van de Grondwet. Het artikel luidt: Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het
bevoegd gezag in te dienen". Het verschilt ervan doordat de raad zich verplicht door
burgers - procedureel correct - ingediende onderwerpen of voorstellen op zijn agenda te
zetten en te behandelen.
Het burgerinitiatief kan op die manier de participatie en betrokkenheid van burgers
alsmede de toegankelijkheid van de overheid vergroten en geeft hen de mogelijkheid
direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Onderwerpen die de gemeenteraad
naar hun idee zou moeten agenderen, maar die door de raad (nog) niet zijn opgepakt,
kunnen met inachtneming van bepaalde voorwaarden op de raadsagenda worden
geplaatst.

In de huidige situatie hebben burgers natuurlijk al verschillende mogelijkheden om te
participeren in politieke besluitvormingsprocessen, zoals bijvoorbeeld via inspraak. Met
het burgerinitiatief wordt echter een instrument geïntroduceerd waarmee burgers een
nieuw onderwerp of voorstel kunnen agenderen in de raad. De raad moet vervolgens
over dit punt beraadslagen, mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan,
Het burgerinitiatief past naadloos in het versterken van de vertegenwoordigende functie
van de raad; één van de beoogde effecten van de dualisering. Deze meer externe
oriëntatie wordt gestimuleerd door verschillende wettelijke maatregelen. Zo kunnen
raadsleden het recht van initiatief gebruiken om signalen uit de samenleving te vertalen
in concrete voorstellen.
Het invoeren van een recht van burgerinitiatief biedt burgers de gelegenheid om publieke
agendapunten onderdeel van de politieke agenda te maken. Zo wordt er nog een kanaal
aangelegd waarlangs de dingen die in de samenleving leven hun weg naar de
gemeentelijke politiek kunnen vinden.

Bij de vaststelling van de kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven op 20
februari 2018 is de Verordening Burgerinitiatief ingetrokken. Daarbij is het instrument
waarmee burgers rechtstreeks een nieuw onderwerp of voorstel kunnen agenderen in de
raad komen te vervallen. Als argumenten voor het intrekken van de verordening werden
Voorstelnr. 2O2O-I7

pag.2

Datum vergadering: 31 maart 2020

genoemd de hoge drempel te weten 250 handtekeningen en het feit dat er van de
mogelijkheid geen of nauwelijks gebruik was gemaakt. Ook zou deze niet meer goed
passen bij de huidige visie op burgerparticipatie en burgerinitiatieven.
De fractie AWB was destijds en is nog steeds van mening dat het burgerinitiatief de

participatie en betrokkenheid van burgers vergroot en hen de mogelijkheid geeft direct
invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Bij de behandeling van de ontwerp
programmabegroting 2020 heeft de fractie dan ook aangekondigd met een
initiatiefvoorstel naar de raad te komen.
Voorgesteld wordt om dit burgerinitiatief opnieuw in te voeren en daarbij enerzijds de
drempel te handhaven en anderzijds te verlagen van 250 naar 75 handtekeningen.
Het handhaven van een drempel vinden wij gewenst om een al te lichtvaardig gebruik
van deze mogelijkheid tegen te gaan.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de inhoud van de Verordening en de daarbij
behorende toelichting.

Beoogd resultaat
Het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij het gemeentelijk beleid.

Argumenten
Het invoeren van een recht van burgerinitiatief biedt burgers de gelegenheid om publieke
agendapunten onderdeel van de politieke agenda te maken. Zo wordt er nog een kanaal
aangelegd waarlangs de dingen die in de samenleving leven hun weg naar de
gemeentelijke politiek kunnen vinden.

Kanttekeningen
N.v.t.

Kosten en dekking
Met de invoering van de Verordening Burgerinitiatief zijn geen directe kosten gemoeid.
Duurzaamheid
N.v.t.

Petitierecht.
Het burgerinitiatief is een uitgewerkte vorm van het petitierecht. Het petitierecht is het
recht van een burger of een groep burgers om bij het bevoegd gezag schriftelijk een
verzoek in te dienen. Het heeft o.a. als doel de toegankelijkheid van de overheid te
verg roten.

Inclusieve samenleving
N,v.t.
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Communicatie
Het college wordt verzocht om de verordening Burgerinitiatief 2020 periodiek onder de
aandacht van de burgers van Waalre te brengen.
Kernboodschap
Het burgerinitiatief is één van de mogelijkheden om participatie van burgers bij de
beleidsvorming en besluitvorming door de gemeenteraad te stimuleren.
Het burgerinitiatief is een uitgewerkte vorm van het petitierecht, Het verschilt ervan
doordat de raad zich verplicht door burgers - procedureel correct - ingediende
onderwerpen of voorstellen op zijn agenda te zetten en te behandelen.

Vervolgprocedure en planning,
Na vaststelling van de verordening, zal de verordening op de gebruikelijke wijze worden

bekendgemaakt.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
-De verordening Burgerinitiatief 2020
-Toelichting op de verordening Burgerinitiatief 2020
-Formulier voor het indienen van een verzoek

Bijlagen ter informatie.
N.v.t.
E AALST WAALRE BELANG

J.A.J

n, fractievoorzitter.
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