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O n d e r w e r p : verordening Burgerinitiatief gemeente Zundert 2015 

Algemene gegevens 

Reg.nr. raadsvoorstel 2014/14705 Begrotingswijziging Nee 

Programma/ Paragraaf 1. Bestuur Portefeuillehouder L.C. Poppe -de Looff 

Product Openbaar Ja 

De raad van de gemeente Zundert; 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 09-09-2014; 

gehoord het advies van de Ronde Hal d.d. 07-10-2014 en 09-12-2014; 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet; 

gelet op het aangenomen amendement A l van Dorpsbelangen, CDA en VVD; 

b e s l u i t : 

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening Burgerinitiatief gemeente Zundert 2015 

Artikel 1 Begripsbepaling 
In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstei: een voorstel van een initiatiefgerechtigde ter 

plaatsing op de agenda van de raad. 

Atikei 2 Geldigheid verzoek 
1. De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een 

initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend. 
2. Ongeldig is het verzoek dat: 

a. niet door ten minste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund; 
b. een onderwerp ais bedoeld in artikel 4 bevat, of 
c. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikei 5. 

Artikel 3 Initiatiefgerechtigheid 
1. Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de 

gemeenteraad, alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van 
hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad. 
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2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigheid is voldaan, is de toestand op de dag 
van de indiening van het verzoek bepalend. 

Artikel 4 Beperkingen: 
Burgerinitiatiefvoorstel kan geen betrekking hebben op: 

a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad; 
b. een vraag over het gemeentelijk beleid en/of de uitvoering ervan; 
c. handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden, burgerleden of ambtenaren waarover een klacht 

kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door raad of college 
vastgestelde klachtenregeling; 

d. benoemingen van personen of functioneren van personen; 
e. onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan; 
f. een onderwerp waarover korter dan vier jaren voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad 

een besluit is genomen, tenzij er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen; 
g. onderwerpen die een wijziging van beleid betreffen dat al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling is. 
h. de vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en de gemeentelijke belastingen en tarieven. 

Artikel 5 Procedure bij indiening 
1. Een burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend bij de raad door toezending daarvan aan de griffier. 
2. De griffier stelt binnen twee weken de initiatiefnemer schrifteiijk op de hoogte of het burgerinitiatief 

voldoet aan alle technische vormvereisten. 
3. Indien een burgerinitiatief niet voldoet aan de in de voorgaande artikelen bedoelde vereisten, stelt de 

griffier de indiener gedurende een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid om de 
vastgestelde gebreken te herstellen. 

4. De termijn bedoelt in het derde iid vangt aan met ingang van de dagtekening van de schriftelijke 
mededeiing over het gebrek aan de indiener. 

5. Op advies van de griffier stelt de raad zo spoedig mogelijk vast of het burgerinitiatief voldoet aan de in de 
voorgaande artikelen bedoelde vereisten. 

6. Indien de raad niet bevoegd is om het in het burgerinitiatief genoemde onderwerp een besiuit te nemen, 
zendt de griffier het voorstel door aan het college of een andere bevoegde instantie. 

Artikel 6 Advies van burgemeester en wethouders 
1. De raad zal in principe een burgerinitiatief eerst om advies voorleggen aan het college. 
2. Het coliege van burgemeester en wethouders brengt binnen 4 weken een advies uit. 

Artikei 7 Behandeling in De Ronde 
1. De griffier plaatst een geldig burgerinitiatief, voorzien van een advies van het college op de agenda van De 

Ronde. In elke Ronde wordt maximaal één burgerinitiatief behandeld. 
2. De griffier stelt een ambtelijk advies op in de vorm van een Rondevoorstel. 
3. De indiener van het burgerinitiatief wordt uitgenodigd om De Ronde bij te wonen. 
4. Hij wordt in de gelegenheid gesteld een korte toelichting te geven. 
5. De behandeling van het burgerinitiatief leidt tot een advies aan de gemeenteraad. 
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Artikel 4 Beperkingen: 
Burgerinitiatiefvoorstel kan geen betrekking hebben op: 

a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad; 
b. een vraag over het gemeentelijk beleid en/of de uitvoering ervan; 
c. handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden, burgerleden of ambtenaren waarover een klacht 

kan worden ingediend op grond van de Aigemene wet bestuursrecht of een door raad of college 
vastgestelde klachtenregeling; 

d. benoemingen van personen of functioneren van personen; 
e. onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan; 
f. een onderwerp waarover korter dan twee jaren voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad 

een besluit is genomen, tenzij er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen; 
g. onderwerpen die een wijziging van beieid betreffen dat al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling is. 
h. de vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en de gemeentelijke belastingen en tarieven. 

Artikei 5 Procedure bij indiening 
1. Een burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend bij de raad door toezending daarvan aan de griffier. 
2. De griffier stelt binnen twee weken de initiatiefnemer schrifteiijk op de hoogte of het burgerinitiatief 

voldoet aan alle technische vormvereisten. 
3. Indien een burgerinitiatief niet voldoet aan de in de voorgaande artikelen bedoelde vereisten, stelt de 

griffier de indiener gedurende een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid om de 
vastgestelde gebreken te herstellen. 

4. De termijn bedoelt in het derde lid vangt aan met ingang van de dagtekening van de schriftelijke 
mededeiing over het gebrek aan de indiener. 

5. Op advies van de griffier stelt de raad zo spoedig mogelijk vast of het burgerinitiatief voldoet aan de in de 
voorgaande artikelen bedoelde vereisten. 

6. Indien de raad niet bevoegd is om het in het burgerinitiatief genoemde onderwerp een besluit te nemen, 
zendt de griffier het voorstel door aan het college of een andere bevoegde instantie. 

Artikel 6 Advies van burgemeester en wethouders 
1. De raad zal in principe een burgerinitiatief eerst om advies voorleggen aan het college. 
2. Het coliege van burgemeester en wethouders brengt binnen 4 weken een advies uit. 

Artikel 7 Behandeling in De Ronde 
1. De griffier plaatst een geldig burgerinitiatief, voorzien van een advies van het college op de agenda van De 

Ronde. In elke Ronde wordt maximaal één burgerinitiatief behandeld. 
2. De griffier stelt een ambtelijk advies op in de vorm van een Rondevoorstel. 
3. De indiener van het burgerinitiatief wordt uitgenodigd om De Ronde bij te wonen. 
4. Hij wordt in de gelegenheid gesteld een korte toelichting te geven. 
5. De behandeling van het burgerinitiatief leidt tot een advies aan de gemeenteraad. 
6. Het griffier agendeert het voorstel met het advies van De Ronde voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
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6. Het griffier agendeert het voorstel met het advies van De Ronde voor de eerstvolgende raadsvergadering. 

Artikel 8 Besluitvorming in de gemeenteraad 
1. De raad kan van mening zijn dat nader onderzoek nodig is, alvorens een besluit te kunnen nemen. 
2. De raad bepaalt een termijn waarbinnen dat onderzoek dient te zijn afgerond. 
3. De initiatiefnemer zal daarvan op de hoogte worden gesteid door de griffier. 
4. De raad neemt een gemotiveerd besluit over het burgerinitiatief. 

Artikel 9 Berichtgeving 
1. 

2. 

3. 

De griffier stelt de indiener binnen één week na de raadsvergadering waarin besluitvorming over het 
burgerinitiatief heeft piaatsgevonden schrifteiijk in kennis van het besluit. Indien de raad geheel of 
gedeeltelijk afwijkt van het burgerinitiatief geeft hij de redenen daarvoor aan. 
Indien de raad geheel of gedeeltelijk overeenkomstig het burgerinitiatief besluit, deelt het coliege de 
indiener binnen twee weken mede wanneer met de uitvoering van het raadsbesluit wordt gestart. 
Het raadsbesluit wordt binnen twee weken bekend gemaakt door kennisgeving daarvan in een huis-aan-
huis-blad, dan wel op een andere geschikte wijze. 

Artikel 10 Bezwaar en beroep 
1. Het besiuit ais bedoeld in het vierde lid van artikel 8 is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 

waartegen bezwaar en beroep op de rechter openstaat. 
2. Een besluit over de agendering ais bedoeld in artikel 5, lid 5 is een voorbereidingsbesiissing en die is niet vatbaar 

voor bezwaar en beroep. 

Artikel 11 Verantwoording in het Burgerjaarversiag 
1. De griffier brengt elk jaar een versiag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk 

aan de burgemeester. 
2. De burgemeester neemt het versiag op in het Burgerjaarverslag. 

Artikel 12 Slotbepalingen 
1. De verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking ais bedoeld in artikel 8, lid 3. 
2. De verordening wordt aangehaald onder de naam "Verordening Burgerinitiatief gemeente Zundert 2015". 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering 
van 13-01-2015, 

De raad voornoemd. 
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