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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp: : : :     Verordening burgerinitiatief  

 

Middenbeemster, 3 november 2014 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Recent is er een burgerinitiatief behandeld. Separaat van de inhoudelijke behandeling hiervan heeft 

dit de vraag opgeworpen of de procedure nog wel actueel is afgezet tegen het thans bestaande 

bestuursproces bij Beemster. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. De verordening is niet 

meeontwikkeld. Het huidige bestuursproces is, dat in de raadscommissie het inhoudelijk debat wordt 

gehouden. 

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting 

U wordt voorgesteld om verordening hierop aan te passen.  

Na de formele vaststelling door de raad of het burgerinitiatief in behandeling wordt genomen, wordt 

het initiatief inhoudelijk behandeld in de daarop volgende vergadering van de raadscommissie in 

plaats van in de raadsvergadering.  

Behandeling in de raadscommissie is in principe 3 weken later en dan direct om 19.30 uur aan het 

begin van de vergadering.  

Dit laatste is vooral ook in het belang van de initiatiefnemers, de eventuele toehoorders en 

belangstellenden die de vergadering thuis live volgen. 

De besluitvorming over het burgerinitiatief kan op deze avond in de aansluitende raadsvergadering 

plaatsvinden, als dit onderwerp als een A-punt is aangemerkt. 

 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

De bestuurlijke behandeling van een burgerinitiatief komt meer tot zijn recht als die behandeling goed 

aansluit om het gehanteerde bestuursproces. 

 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Geen. 

 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

Geen. 

  

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

N.v.t.  
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Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

Vaststellen van de 1e wijziging van de Verordening burgerinitiatief gemeente Beemster. 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie////ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie    

Op de wettelijk voorgeschreven wijze. 

 

 
 


