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Geachte leden van de commissie Beheer, 

 

Onlangs heeft de gemeenteraad [gericht aan de voorzitter van de raad] een 

burgerinitiatief (BI) ontvangen.  Zie bijlage I. 

 

Bij een burgerinitiatief is volgens de Verordening op het burgerinitiatief (eveneens 

bijgevoegd, bijlage II) in eerste instantie het presidium aan zet.  

 

Het presidium controleert het burgerinitiatief op een aantal vereisten om in 

behandeling genomen te kunnen worden. Is het presidium van mening dat aan de 

vereisten voldaan is dan stuurt het presidium het burgerinitiatief aan de betrokken 

raadscommissie ten behoeve van een  inhoudelijk advies aan de raad en aan het 

college. Opdat het college haar standpunt kenbaar kan maken aan de commissie en 

raad. 

 

Hierbij draagt het presidium het genoemde burgerinitiatief over aan de commissie 

Beheer onder toevoeging van de volgende bevindingen.  

 

- Het presidium heeft, conform artikel 7 van de Verordening gecontroleerd of 

het burgerinitiatief Verkeersveilige Europawijk aan de vereisten voldoet als 

gesteld in de artt. 2 en 3 van de Verordening. 

 

Het presidium heeft geconstateerd dat dit het geval is. Zie het hierbij 

gevoegde proces verbaal van 23 november 2017.   
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- Het presidium heeft, conform artikel 7 van de Verordening gecontroleerd of 

het burgerinitiatief Verkeersveilige Europawijk aan de vereisten voldoet als 

gesteld in de artt. 4 en 5 van de Verordening. 

 

Het presidium heeft daarbij het volgende geconstateerd: 

 

- Het Burgerinitiatief behelst het verzoek om heel Schalkwijk in te 

richten als een goed functionerende 30 km zone. Dat betekent dat er 

wegen opnieuw moeten worden ingericht. Dat zou moeten worden 

opgenomen in het gebiedsprogramma, zonder dat daar, in veel gevallen, 

onderhoudsmiddelen tegenover staat. Het zou daarmee onderdeel zijn 

van het Investeringsplan. Het Investeringsplan behoort tot de 

bevoegdheid van de raad. 

- Er is geen sprake van een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de 

Algemene wet bestuursrecht, 

- Er is geen sprake van een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de 

Algemene wet bestuursrecht, 

- Het onderwerp van het verzoek behoort tot de ‘grijze wegendiscussie’. 

De Opinienota grijze wegen, waaruit het gemeentelijke voornemen 

voortkomt, is in de zomer van 2016 in de commissie Beheer besproken. 

Er is geen sprake van een verzoek waarover de raad korter dan twee 

jaar voor indiening van het initiatief een besluit heeft genomen. 

- Het verzoek om het burgerinitiatief op de agenda van de raad te 

plaatsen is schriftelijk ingediend bij de raadsvoorzitter; 

- Het verzoek bevat: een nauwkeurige omschrijving van het initiatief, een 

toelichting op het initiatief, de n.a.w. gegevens, de geboortedatum en de 

handtekening van de indieners, een lijst met dito gegevens van de 

initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen, een kopie van een 

legitimatiebewijs van de hoofdindiener. 

- Er is voor de indiening gebruik gemaakt van de modellen in de bijlagen 

I en II van de Verordening. 

 

 

Bevindingen raadspresidium. (Artikel 7. Verordening) 

 

- Het presidium concludeert dat het burgerinitiatief  Verkeersveilige 

Europawijk als op 19 oktober door de voorzitter van de raad ontvangen 

voldoet aan alle in de Verordening gestelde eisen om in behandeling 

genomen te kunnen worden. Derhalve biedt het presidium zijn bevindingen 

en het ontvangen burgerinitiatief aan de commissie Beheer en tevens aan 

het college ter advisering aan de gemeenteraad. Voorts brengt de 

raadscommissie inhoudelijk advies uit aan de raad. 

 


