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Verordening burgerinitiatief gemeente Neder-Betuwe 2016
De raad van de gemeente Neder-Betuwe;
gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier,
gelet op het bepaalde in artikels 147a, 149 en 150 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

de navolgende ‘Verordening burgerinitiatief gemeente Neder-Betuwe 2016’ vast te stellen.

Verordening burgerinitiatief gemeente Neder-Betuwe 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder een ‘burgerinitiatief’: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2 Voorwaarden voor plaatsing op de raadsagenda
1.
2.

De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe
door een initiatiefgerechtigde (of een groep initiatiefgerechtigden) een geldig verzoek is ingediend.
Geldig is een verzoek dat:
door tenminste 75 (vijfenzeventig) initiatiefgerechtigden wordt ondersteund en;
a.
geen onderwerp als bedoeld in artikel 5 bevat en;
b.
voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 6
c.

Artikel 3 Herstelmogelijkheid
Als door de voorzitter van de gemeenteraad wordt vastgesteld dat zich gebreken voordoen in het onder
artikel 2 lid 2 bepaalde, dan krijgt de initiatiefgerechtigde twee weken de gelegenheid deze vastgestelde
gebreken te herstellen.

Artikel 4 Initiatiefgerechtigden
1.

2.

Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad van Neder-Betuwe, alsmede ingezetenen van de gemeente van 14 jaar en ouder
die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden
van de gemeenteraad;
Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigheid is voldaan, is de toestand
op de dag van indiening van het verzoek bepalend;

Artikel 5 Uitgesloten onderwerpen
Een burgerinitiatief betreft niet:
een onderwerp waaromtrent de gemeenteraad niet bevoegd is of waaromtrent hij geen beleidsa.
vrijheid heeft;
de vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en de jaarrekening en de goedkeuring
b.
van de begroting;
de benoeming, de schorsing, het ontslag of het functioneren van personen;
c.
een informatieve vraag over gemeentelijk beleid;
d.
een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
e.
een besluit ter zake waarvan een zienswijze in de zin van hoofdstuk 3.1 van de Algemene wet
f.
bestuursrecht of bezwaar of beroep in de zin van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht
open staat of open stond;
een onderwerp waarover een procedure bij de burgerlijke rechter aanhangig is of waarover de
g.
burgerlijke rechter heeft geoordeeld;
een onderwerp waarover door de raad in de laatste twee jaar een besluit is genomen;
h.
een onderwerp dat reeds door de raad voor besluitvorming is geagendeerd;
i.
de gemeentelijke belastingen of tarieven;
j.
een onderwerp waarbij een individueel belang wordt behartigd.
k.
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Artikel 6 Vereisten burgerinitiatief
1.

2.

Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van
de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad en is in de Nederlandse taal gesteld.
Het verzoek bevat ten minste:
een voorstel aan de raad over een door de raad te nemen besluit in de vorm van een onta.
werpbesluit, voorzien van een nauwkeurige omschrijving en toelichting en een globale raming
van de kosten voor de gemeente die uit het ontwerpbesluit voortvloeien;
een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;
b.
de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening (en) van
c.
de initiatiefnemer(s);
een lijst met de voornamen, achternamen, adressen en handtekeningen van de initiatiefged.
rechtigden die het verzoek ondersteunen.

Artikel 7 Behandeling door de raad
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

De voorzitter van de raad toetst het burgerinitiatief aan deze verordening. Als het initiatief in zijn
ogen aan de eisen uit deze verordening voldoet, stelt hij de raad schriftelijk voor het voorstel te
agenderen. Als het initiatief in zijn ogen niet aan de eisen uit deze verordening voldoet, stelt hij,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, de raad schriftelijk voor het voorstel niet te
agenderen.
De voorzitter van de raad voegt bij zijn voorstel een ambtelijk opgemaakt proces-verbaal van de
toetsing van de ondertekenaars aan de informatie uit de Basisregistratie Personen.
Er dient ten minste twee weken te liggen tussen de dag van indiening van het burgerinitiatief en
de dag van de vergadering waarin over het burgerinitiatief wordt beslist.
De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor
het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens
deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.
De raad neemt een besluit over het in artikel 6 lid 2 onder a gevraagde (ontwerp)besluit.
De raad kan besluiten het burgerinitiatief aan te houden en bepaalt daarbij op welke datum er
alsnog een besluit wordt genomen.
Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit genomen heeft,
wordt dit besluit op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of
van de zakelijke inhoud ervan.
Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer.
De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het
burgerinitiatief.

Artikel 8 Uitleg verordening
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van deze verordening, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

Artikel 9 Inwerkingtreding
1
2

De ‘Verordening burgerinitiatief Neder-Betuwe 2014’ wordt ingetrokken met ingang van de in het
tweede lid genoemde datum.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening burgerinitiatief gemeente Neder-Betuwe
2016’.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 februari 2016
de griffier, de voorzitter,

drs. E. van der Neut ir. C.W. Veerhoek

2

Cvdr 2018 nr. CVDR397376_1

22 mei 2018

