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Verordening op Burgerinitiatief Zandvoort 2014 

Portefeuillehouder 
 

Burgemeester N. Meijer 

 
Korte inhoud:  
Met dit Initiatief Raadsvoorstel wil de fractie van D66 bereiken dat de Zandvoortse burger op een 
laagdrempelige wijze onderwerpen bij de Gemeenteraad kan aandragen en op de agenda kan 
plaatsen.  
Anders dan tot nu toe gebruikelijk ligt het initiatief om plannen of onderwerpen rechtstreeks op de 
agenda van de gemeenteraad te plaatsen dus niet meer alleen bij de  bestuurders (burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad), maar ook bij de Zandvoortse burgers. 
Tevens wordt met het instrument van het burgerinitiatief het functioneren van de lokale democratie 
en de relatie tussen het gemeentebestuur en de burgers bevorderd. 
 
Bestaande regelgeving over inspraak en participatie: 
Het Reglement van orde 2012 van de gemeenteraad biedt reeds verschillende mogelijkheden voor 
inspraak en participatie: 
 

Artikel 14 Informatiebijeenkomst en Ronde Tafel 
1. In de Informatiebijeenkomst: 
a. kunnen vragen worden behandeld van raadsleden, buitengewone leden en anderen over 
raadsvoorstellen en overige stukken die geagendeerd staan voor de eerstvolgende 
vergaderingen Debat en Besluitvorming; 
2. In de Ronde Tafel: 
a. worden op oriënterende wijze onderwerpen en thema's besproken, ingebracht door het 
college, raadsleden, buitengewone leden en derden, 
  
Artikel 15 Inbreng onderwerpen door derden 
1. Anderen dan het college, raadsleden , buitengewone leden en de griffier kunnen 
onderwerpen inbrengen voor plaatsing op de agenda van de Ronde Tafel. 
  
Artikel 24 Spreekrecht burgers en spreektijd 
1. In de informatiebijeenkomst mogen aanwezigen op de publieke tribune het woord voeren, 
maar niet over agendapunten over de interne en/of procedurele gang van zaken. Zij kunnen 
het woord voeren over raadsvoorstellen en overige stukken die geagendeerd zijn voor de 
vergaderingen Informatiebijeenkomst, Debat en Besluitvorming. 
2. Ook kunnen aanwezigen op de publieke tribune het woord voeren over niet geagendeerde 
onderwerpen, indien zij minimaal 24 uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst het 



 

 

onderwerp waarover zij willen inspreken bij de griffie hebben aangemeld. Er worden in 
principe maximaal drie sprekers met niet geagendeerde onderwerpen in één bijeenkomst 
toegelaten. 

 
De Inspraak- en Participatieverordening Zandvoort 2013 legt het college en de raad regels op m.b.t. 
de betrokkenheid van de inwoners bij de totstandkoming van beleid.  
 
Wat willen wij bereiken? 
Met de invoering van het Burgerinitiatief wordt het mogelijk voor ingezetenen van Zandvoort vanaf 
de leeftijd van 14 jaar een burgerinitiatief op de agenda van de Gemeenteraad te plaatsen.  
Als het verzoek een buurt- of wijkgericht karakter heeft moet het burgerinitiatief worden ondersteund 
door tenminste 25 inwoners. Heeft het verzoek een gemeentelijk karakter dan zijn 100 
ondersteunende inwoners voldoende. 
 
De “Verordening op Burgerinitiatief Zandvoort 2014” is aanvullend aan de reeds bestaande 
mogelijkheden voor burgers om in te spreken of te participeren en omvat een volledige en 
eigenstandige procedure voor burgers om zelf een onderwerp op de agenda van de Gemeenteraad 
te plaatsen. De meerwaarde bestaat er uit dat de bewoners van Zandvoort niet hoeven af te 
wachten welke onderwerpen door de bestuurders op de agenda van de Gemeenteraad worden 
gezet, maar zelf het initiatief hiertoe kunnen nemen.   
 
Wat zijn de financiële consequenties (inclusief die voor de Algemene Reserve)?  
Vaststelling van de ”Verordening op Burgerinitiatief Zandvoort 2014” brengt geen extra kosten met 
zich mee.  
Tijdens de begeleiding en behandeling van een burgerinitiatief kunnen kosten ontstaan van beperkte 
omvang. Het behandelen van het burgerinitiatief kan beslag leggen op de capaciteit van de griffie en 
de ambtelijke organisatie. Hierover moeten afspraken worden gemaakt. 
 
Wanneer is het klaar?  
Het initiatiefraadsvoorstel Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 zal na de 
gemeenteraadverkiezingen door de gemeenteraad kunnen worden behandeld. 
 
Wie is de verantwoordelijke? 
De raad besluit over de Verordening.  
De begeleiding van de behandeling van het burgerinitiatief ligt primair bij de griffie.  
 
Communicatie 
De vaststelling van de Verordening zal bekend worden  gemaakt via de gebruikelijke kanalen. Op de 
website komt een permanente vermelding.   
 
Voorstel  
In te stemmen met de “Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014”.  
 
 
 
Fractie D66, 
R.H. (Ruud) Sandbergen 
 
 


