Informatie over het Burgerinitiatiefvoorstel
In de raadsvergadering van donderdag 29 september 2005 heeft de gemeenteraad de verordening
Burgerinitiatiefvoorstel vastgesteld. Van dat besluit heeft u als burger kennis kunnen nemen via de
gemeentelijke pagina’s in het huis-aan-huis-blad de Brug.
Onderstaand vindt u de volledige tekst over het hoe en waarom van deze verordening.
Ook kunt u hier de verordening zelf en een formulier om een initiatiefvoorstel in te dienen, downloaden.
Een doelstelling van het dualisme
Een van de doelstellingen van het dualisme is om burgers meer te betrekken bij de (plaatselijke)
politiek en om die politiek dichter bij de burger te brengen. Het al eerder vastgestelde
Raadscommunicatieplan kan daartoe een instrument zijn.
Tot nu toe is daarbij vooral aandacht besteed aan het middel ‘Informatievoorziening in De Brug’.
Via dit weekblad wordt u voornamelijk geïnformeerd over de agenda’s voor de drie
raadscommissievergaderingen, de agenda voor de raadsvergadering, de raadsbesluiten en het
raadsspreekuur. Dit gebeurt sinds oktober 2004.
Andere middelen
Natuurlijk zijn er andere middelen om de burger te betrekken bij de plaatselijke politiek en om die
politiek dichter bij de burger te brengen. Zo kan de burger fracties van politieke partijen bezoeken
en aandacht vragen voor een bepaald onderwerp. Ook kan hij gebruik maken van het spreekrecht
tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Hij kan dan echter alleen inspreken op onderwerpen die
geagendeerd zijn voor die vergadering.
Daarnaast kan de burger gebruik maken van het raadsspreekuur. Hier kan hij onderwerpen aan de
orde stellen die niet geagendeerd zijn voor een commissie- of raadsvergadering. Hierbij moet aan een
aantal voorwaarden worden voldaan en een aantal situaties is uitgesloten. Meer informatie over het
raadsspreekuur leest u elders in deze Brug.
En natuurlijk kan een burger zich ook via een brief tot de gemeenteraad of raadscommissie wenden.
Dit zijn zo een paar voorbeelden van middelen die de burger kan gebruiken om zijn invloed aan te
wenden bij dan wel zijn mening te laten horen aan raadscommissie en gemeenteraad; de plaatselijke
politiek dus.
Sinds 29 september 2005 is er dus een nieuwe loot aan die ‘middelenstam’, namelijk het
Burgerinitiatiefvoorstel.
Het Burgerinitiatiefvoorstel
Zoals aangegeven heeft de gemeenteraad de verordening Burgerinitiatiefvoorstel in de vergadering
van 29 september jl. vastgesteld. Het besluit en de verordening zijn gepubliceerd in De Brug van
18 oktober jl. Als gevolg daarvan is de verordening op 1 december 2005 in werking getreden.
Nu de gemeenteraad de verordening Burgerinitiatiefvoorstel heeft vastgesteld, kan een burger sinds
1 december 2005 een initiatiefvoorstel indienen. Aan het indienen ervan is een aantal voorwaarden
verbonden:
• er moet sprake zijn van een minimum aantal handtekeningen;
• er is sprake van een kiesrechtvereiste en een minimum leeftijd;
• een aantal onderwerpen is uitgezonderd;
• het initiatiefvoorstel moet aan een aantal vormvereisten voldoen.

Minimum aantal handtekeningen
Een initiatiefvoorstel moet een zekere, aantoonbare steun onder de bevolking hebben. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt naar de grootte van het gebied waarop het plan (voorstel) betrekking heeft.
• Bij een buurtplan zijn 50 handtekeningen nodig;
• Bij een wijk- of dorpsplan zijn 150 handtekeningen nodig; met dorpsplan wordt hier een plan
voor de kleine kernen bedoeld (dus niet IJsselmuiden);
• Voor de grote kern IJsselmuiden zijn 250 handtekeningen nodig; en
• Voor een stadsplan zijn 500 handtekeningen nodig.
Vereisten kiesrecht en leeftijd
Om een initiatiefvoorstel te mogen indienen moet een burger kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing
van de leden van de gemeenteraad. Verder kunnen ingezetenen van zestien jaar en ouder die met
uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het in de eerste zin genoemde kiesrecht
een initiatiefvoorstel indienen.
Een burger moet tenminste zestien jaar oud zijn om een initiatiefvoorstel te kunnen indienen. Daarbij
is de datum van indiening van het voorstel bepalend. Verder moet de burger ingezetene van de
gemeente Kampen zijn en moet hij kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad.
Uitgezonderde onderwerpen
Niet over alle onderwerpen kan een initiatiefvoorstel worden ingediend. Een aantal onderwerpen is
uitgezonderd. Deze onderwerpen zijn:
• onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheid van de raad (maar bijvoorbeeld van het
college);
• vragen over het gemeentelijk beleid en/of de uitvoering ervan;
• voorstellen die een wijziging in beleid betreffen dat al in een ver gevorderd stadium van
ontwikkeling is of al in uitvoering is;
• een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur (hoofdstuk 9 Algemene wet
bestuursrecht);
• een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur (hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht);
• een voorstel waarover al eerder door de raad een besluit is genomen in dezelfderaadsperiode
en waarbij zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan;
• voorstellen die privé-belangen betreffen en daarmee niet in het belang zijn van buurt, wijk, dorp
of stad;
• voorstellen die uitdrukkelijk nadeel of schade opleveren voor specifieke bewonersgroepen.
Vormvereisten initiatiefvoorstel
Het verzoek om een initiatiefvoorstel op de agenda te plaatsen, moet aan een aantal vormvereisten
voldoen:
• het moet schriftelijk worden ingediend (bij de raadsgriffier);
• het moet een nauwkeurige omschrijving bevatten van het burgerinitiatiefvoorstel;
• het moet een toelichting bevatten op het burgerinitiatiefvoorstel;
• het moet voorzien zijn van de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de
handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger;
• het moet voorzien zijn van een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata
en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Tenslotte moet voor de indiening van het verzoek gebruik worden gemaakt van een
standaardformulier burgerinitiatieven. Dit komt de uniformiteit, de overzichtelijkheid en duidelijkheid
ten goede. Het streven is dit formulier snel op de website van de gemeente Kampen te plaatsen,
zodat u het daar kunt downloaden. Tot die tijd kunt u het formulieren ophalen bij of aanvragen bij de
griffie. Het kan per mail worden toegestuurd.
De procedure
De burger dient het ingevulde standaardformulier burgerinitiatiefvoorstel bij de griffier in te dienen of
naar de griffier op te sturen. De griffier plaatst het voorstel –als het aan de criteria voldoet- op de
agenda van het presidium (in de verordening commissie agendering genoemd). Dit is de
commissie die zich buigt over de agenda’s van de drie raadscommissies. Het presidium
plaatst het onderwerp op een agenda van één van de drie raadscommissies. De griffier nodigt de
indiener van het verzoek uit voor de vergadering waarvoor dat verzoek is geagendeerd. Tijdens de
vergadering krijgt de verzoeker gelegenheid het verzoek toe te lichten.
De commissie kan tijdens die vergadering besluiten dat nader onderzoek vereist is voordat het
burgerinitiatiefvoorstel in een gemeenteraadsvergadering wordt behandeld.
Als dat niet nodig is, kan het voorstel op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering worden
geplaatst.
Zo spoedig mogelijk nadat de gemeenteraad een besluit over het initiatiefvoorstel heeft genomen,
wordt dit besluit bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad. Dit zal vrijwel zeker Weekblad De Brug zijn.
Voordat dit besluit wordt bekendgemaakt, wordt de verzoeker geïnformeerd.
In het Burgerjaarverslag dat de burgemeester jaarlijks presenteert, brengt hij verslag uit over de
werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

