RAADSVOORSTEL
ONDERWERP
Actualisatie Inspraakverordening gemeente Twenterand 2018

BESLISPUNTEN
De Inspraakverordening gemeente Twenterand 2018 vast te stellen.

INLEIDING
Het college heeft de concept-Inspraakverordening op 5 juni 2018 vastgesteld. De conceptverordening
heeft met ingang van 22 juni 2018 gedurende 4 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties
binnengekomen, zodat wordt voorgesteld om de Inspraakverordening vast te stellen.
Inspraak is een onderdeel van de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid en heeft een
tweeledig doel. Enerzijds wordt aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden om hun mening over
beleidsvoornemens kenbaar te maken. Anderzijds biedt inspraak aan het college van burgemeester en
wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad een belangrijk hulpmiddel in het kader van de voor
de beleidsvoorbereiding noodzakelijke belangenafweging.

BEOOGD EFFECT
Inwoners en belangenorganisaties betrekken bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid.

ARGUMENTEN
1. De wijziging van de Inspraakverordening levert tijdwinst op en er kan efficiënter worden gewerkt.
Wanneer een verordening of beleidsregels moeten worden vastgesteld, neemt het college van
burgemeester en wethouders op basis van de huidige Inspraakverordening twee keer een besluit. De
eerste keer stelt het college de verordening of beleidsregels in concept vast en wordt het concept
gedurende vier weken ter inzage gelegd op basis van de Inspraakverordening. Na de inzageperiode
neemt het college voor de tweede keer een besluit. Met inachtneming van de ingediende zienswijzen
stelt het college het definitieve beleid vast of stelt hij de raad voor om de verordening definitief vast te
stellen.
Dat kan in een aantal gevallen efficiënter. De toevoeging van artikel 2 lid 3 sub a aan de
Inspraakverordening maakt het mogelijk om de terinzagelegging van vier weken over te slaan, indien
belangenorganisaties in het voorstadium al bij het gemeentelijk beleid zijn betrokken en hun
zienswijze naar voren konden brengen. En het voldoende aannemelijk is dat daardoor alle relevante
belangen bij de besluitvorming zijn betrokken. Het college kan dan direct de beleidsregels vaststellen
of de raad voorstellen om de verordening vast te stellen, omdat de terinzagelegging van vier weken
niet meer nodig is. Dat levert tijdwinst op en een efficiëntere werkwijze.
2. Besluiten waarbij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure al wordt gevolgd, worden
uitgezonderd van inspraak.
Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan wordt op basis van de
Inspraakverordening ter inzage gelegd, terwijl een voorbereidingsprocedure al heeft
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plaatsgevonden. In de praktijk is de meerwaarde van de inspraak op basis van de
Inspraakverordening dan ook vaak gering. De dubbele procedures kosten tijd en geld. Aangezien
er wel situaties kunnen optreden waar dat anders ligt – bijvoorbeeld bij een bestemmingsplan
voor het buitengebied en bestemmingsplannen die politiek of maatschappelijk gevoelig liggen - is
in het vierde lid bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om in
afwijking van het derde lid (toch) te besluiten tot inspraak. Dat kan zich mogelijk ook voordoen bij
andere beleidsvoornemens dan bestemmingsplannen.
3. Het vaststellen van een inspraakverordening is een wettelijke verplichting.
De raad dient op grond van artikel 150 Gemeentewet een verordening vast te stellen waarin
regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij
de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken.
4. Er zijn naar aanleiding van de terinzagelegging van de concept-Inspraakverordening geen
reacties binnengekomen.
De concept-verordening heeft met ingang van 22 juni 2018 gedurende vier weken ter inzage
gelegen. Er zijn geen reacties binnengekomen.

KANTTEKENINGEN
n.v.t.

UITVOERING
n.v.t.

FINANCIËN
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

COMMUNICATIE
De verordening is gedurende 4 weken ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De
vastgestelde verordening zal in het digitale gemeenteblad bekend worden gemaakt. Na de bekendmaking
zal de verordening in werking treden.

Burgemeester en wethouders van Twenterand
drs. A.E.H. van der Kolk, burgemeester
H.J. ten Brinke, secretaris
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