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Samenvatting
In het Politiek Akkoord 2010 - 2014 heeft het college aangegeven dat het de
intentie heeft om de inwoners van de stad meer en betere mogelijkheden te bieden
om aan de voorkant van ontwikkelingen mee te denken en voorstellen te doen.
Het college heeft opdracht gegeven aan het Stads Bestuurs Centrum om een
voorstel voor te bereiden voor een wijziging van de Verordening burgerinitiatief
die aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden.
Met deze eerste wijziging van de Verordening burgerinitiatief wordt het burgers
gemakkelijker gemaakt om een burgerinitiatief in te dienen,
1. Wat is de aanleiding?
In het Politiek Akkoord 2010 - 2014 heeft het college aangegeven dat het de
Intentie heeft om de Inwoners van de stad meer en betere mogelijkheden te bieden
om aan de voorkant van ontwikkelingen mee te denken en voorstellen te doen.
De verkiezingsuitslag heeft duidelijk gemaakt, dat er in Dordrecht behoefte is aan
een andere, meer open en transparante bestuursstijl. Wij zijn van mening, dat
we dit in woord en gebaar in praktijk moeten brengen. Wij denken, dat er meer
draagvlak in de stad gecreëerd kan worden, ais we aan de voorkant van een
nieuwe ontwikkeling meer belanghebbenden en inwoners betrekken en hen een
serieuze rol toebedelen.
We lopen niet weg voor Impopulaire beslissingen en hebben daarbij aandacht
voor kwetsbare minderheden. Het betekent dat we actief luisteren en de
inhoudelijke en procedurele stappen, die wij zetten, transparant maken. Het
concept Vertrouwen & Verantwoordelijkheid (zoals geïntroduceerd in de Brede
Doorlichting) biedt naar ons Idee kansen om de gewenste bestuursstijl mogelijk
te maken.
Communicatie is van essentieel belang om dit te bewerkstelligen. Onderling in
het college, onderling met de gehele raad, met de ambtelijke organisatie, met
andere overheden en ais belangrijkste met burgers en partners in de stad.
Naast een andere bestuursstijl gaan we in de komende periode een aantal
instrumenten inzetten of aanpassen, die deze bestuurlijke vernieuwing kunnen
bewerkstelligen.
Politiek Akkoord 2010 - 2014, pag, 5
In het Actieprogramma Bestuurlijke Vernieuwing en Collegeprofilering worden
proces, stijl en instrumenten besproken waarlangs we de komende jaren
structureel inzetten op de geambieerde "open bestuursstijl" en Bestuurlijke
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Vernieuwing, Doel is het vergroten van het vertrouwen tussen stadsbestuur en
inwoners, door het versterken van de mogelijkheden voor burgerparticipatie en
dialoog. In aanvulling op de Dordtse Aanpak wordt een nieuwe stap gezet op weg
naar samenspraak en co-creatie, waarin bewuster wordt omgegaan met rollen en
verantwoordelijkheden, vanuit het motto Vertrouwen & Verantwoordelijkheid, De
Verordening burgerinitiatief is een van de instrumenten die daarvoor worden
ingezet.
Het college heeft opdracht gegeven aan het Stads Bestuurs Centrum om een
voorstel voor te bereiden voor een wijziging van de Verordening burgerinitiatief,
die aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden.
Met deze eerste wijziging van de Verordening burgerinitiatief wordt het burgers
gemakkelijker gemaakt om een burgerinitiatief in te dienen.
2, Wat willen we bereiken?
We willen met deze wijziging van de Verordening burgerinitiatief bereiken dat er
vaker een burgerinitiatief wordt ingediend en meer burgers meer betrokken bij het
bestuur van de stad,
3, Wat gaan we daarvoor doen?
In de bestaande verordening Is een aantal drempels opgenomen, die te hoog
worden geacht voor een betere burgerparticipatie in Dordrecht*
Om te onderzoeken hoe "de lat" lager gelegd zou kunnen worden hebben we een
aantal burgerinitiatiefverordeningen bestudeerd. De VNG heeft helaas geen
modelverordening Burgerinitiatief. We zijn daarom te rade gegaan bij
3 N ederlandse gemeenten, te weten Rotterdam, Leidschendam-Voorburg en
Amsterdam (West), Amsterdam (West) !s willekeurig gekozen. Voor de andere
2 gemeenten is gekozen, omdat:
■ Rotterdam de meest dicht bijzijnde grote stad is;
■ Leidschendam-Voorburg met hulp van haar verordening van een succesvol
burgerinitiatief kent.
Situatie Dordrecht
Op dit moment is een Inltlatiefgerechtigde voor een burgerinitiatief een inwoner
van Dordrecht die ten tijde van de indiening van het verzoek kiesgerechtigd (1) is
(artikel 1, sub b).
a. Het noodzakelijke minimum aantal ondersteuners van het burgerinitiatief is
afhankelijk gesteld van de kiesdeler van de laatst gehouden verkiezingen
(artikel 2, lid 2, sub a juncto 3): het minimum aantal Is de kiesdeler, die bij de
laatste verkiezingen 1200 33/39 was (2).
bt Een verzoek voor een burgerinitiatief is ongeldig indien het verzoek betrekking
heeft op een onderwerp waarover de raad minder dan 4 jaar voor de datum
van indiening van het verzoek een besluit heeft genomen (artikel 2, lid 3,
sub a),
Voorgestelde wijzigingen en motivering
Ad a,
1. De huidige kring initiatiefgerechtigden wordt te beperkt geacht en we zijn
daarom op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag hoe we deze kring
kunnen uitbreiden. Wij hebben daarvoor de burgerinitiatiefverordeningen van
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voornoemde gemeenten geraadpleegd,
» Rotterdam houdt voor de kwalificatie initiatiefgerechtlgde een leeftijdgrens
aan van 14 jaar,
• Amsterdam (West) houdt voor deze kwalificatie een leeftijdgrens aan van
12 jaar,
• Leidschendam-V oorburg houdt geen leeftijdgrens aan, maar kwalificeert een
initiatiefgerechtlgde als "elke ingezetene die op de dag van indiening
ingezetene is".
Voor het antwoord op de vraag "hoe we de kring van initiatiefgerechtigden
kunnen uitbreiden" hebben wij voor de kwalificatie van Rotterdam gekozen,
omdat:
■ onze leeftijdgrens op dit moment 18 jaar is (een initiatief-gerechtigde moet
op dit moment kiesgerechtigd zijn);
■ wij de leeftijdgrens niet geheel willen loslaten en
• 14-jarigen de middelbare school bezoeken en een leeftijdscategorie vormen
die daar een politiek bewustzijn ontwikkelen.
Er wordt daarom voorgesteld de kring uit te breiden door de minimumleeftijdsgrens voor initiatiefgerechtigden op 14 jaar te stellen en niet meer afhankelijk
te stellen van het feit of iemand wel of niet kiesgerechtigd is.
Verder worden met deze wijziging voortaan ook natuurlijke en rechtspersonen
die een bedrijf of een maatschappelijke activiteit in Dordrecht uitoefenen tot de
kring van initiatiefgerechtigden gerekend. Dit is overgenomen uit de
verordening van Amsterdam (West) en wordt een waardevolle aanvulling
geacht. Bedrijven en instellingen kunnen namelijk - door hen ook als
initiatiefgerechtigden te kwalificeren - ook via een burgerinitiatief een bijdrage
leveren aan de Dordtse samenleving.
Het huidige minimum aantal ondersteuners wordt te hoog geacht: bij de
laatste verkiezingen was de kiesdeler namelijk 1200.
Daarom wordt in dit voorstel voorgesteld om de volgende nuancering op te
nemen in de tekst van de verordening.
Het minimum aantal ondersteuners wordt afhankelijk gesteld van het karakter
van het verzoek tot burgerinitiatief.
Er worden door deze wijziging verzoeken met een:
a. buurtgericht karakter;
b* wijkgericht karakter; en
c, bovenwijks- of stedelijk karakter,
van elkaar onderscheiden.
Afhankelijk van het karakter van het verzoek is een minimum aantal
ondersteuners nodig.
Vanwege de duidelijkheid is het wenselijk om het minimum aantal uit te
drukken In absolute getallen. Op deze manier kan de burger namelijk in de
verordening lezen hoeveel ondersteuners hij of zij voor zijn Initiatief nodig
heeft.
Ook voor deze keuze is gekeken naar de burgerinitiatiëfverordeningen van
reeds genoemden gemeenten.
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■ Amsterdam (West) stelt een minimumgrens op 130 en maakt geen
onderscheid naar wijk en buurt.
■ Ook Leidschendam-Voorburg maakt dit onderscheid niet en stelt de
minimumgrens zelfs op 50,
Rotterdam nuanceert en maakt onderscheid tussen initiatieven op buurt-,
wijk- en bovenwijks/stedelijk niveau. Rotterdam heeft aangegeven dat met
dit onderscheid in de loop der jaren al een paar succesvolle Initiatieven zijn
geweest.
Wij menen dat het onderscheid van Rotterdam een goede bijdrage kan leveren
aan het succes van een burgerinitiatief. Immers, voor een initiatief op buurt- of
wijk niveau Is het lastiger om veel ondersteuners voor een burgerinitiatief te
krijgen dan op bovenwijks/stedelijk niveau.
En praktisch gezien kan Dordrecht een dergelijke nuancering hanteren, omdat
onze stad door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is ingedeeld in
buurten en wijken en deze indeling op diverse andere beleidsterreinen gebruikt
wordt,
We hebben - voor wat betreft de aantallen - gekozen voor opname absolute
cijfers in de tekst van de verordening en willen deze niet meer laten afhangen
van de kiesdeler van een laatstgehouden verkiezing, Dit schept duidelijkheid
naar burgers, omdat In de verordening opgenomen zal zijn, hoeveel
ondersteuners voor een bepaald initiatief nodig is.
Voor de keuze in aantallen hebben eveneens een aansluiting gezocht bij de
aantallen van Rotterdam,
Ad b.
Artikel 2 lid 3 sub a van de bestaande verordening wordt te rigide geacht.
De tekst van het artikellid luidt:
£en verzoek is niet geldig indien het:
a, beirekking heeft op een onderwerp waarover de raad minder dan 4 jaar voor
de datum van indiening van het verzoek een besluit heeft genomen;
Een burgerinitiatief over een aangelegenheid:
■ waarover de vorige raad heeft beslist; en
■ dat binnen 4 jaar na deze besluitvorming voorgelegd wordt aan de nieuwe raad,
zou op grond van de huidige redactie ongeldig zijn. Dit wordt onwenselijk geacht:
een nieuwe raad?, dan nieuwe kansen!
Daarom is het artikellid zo aangepast, dat het verzoek om een burgerinitiatief in de
hierboven geschetste situatie in principe geldig is. Slechts een door de raad
afgewezen initiatief, dat wederom tijdens de zittingsperiode van diezelfde raad
wordt ingediend, zal ongeldig zijn.
Verder wordt met deze wijziging in het nieuwe artikel 6 de mogelijkheid voor de
raad opgenomen om jaarlijks een burgerinitiatiefthema te benoemen en
vervolgens burgers uit te nodigen initiatieven in te dienen die op dat thema
betrekking hebben. De raad dient voor het beste Initiatief een budget beschikbaar
te stellen. Ook dit moet bijdragen aan versterking van de burgerparticipatie.
Tenslotte worden met deze wijziging een paar redactionele wijzigingen
doorgevoerd: de term "raadscommissie" is vervangen door "adviescommissie",
omdat de term "raadscommissie" niet meer wordt gebruikt,
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a. Inspraak en communicatie
Een eerste concept van deze wijzigingsverordening is opiniërend aan de raad
aangeboden, Het Presidium heeft het concept naar het college terugverwezen het
college met het verzoek om het definitieve voorstel voor de agendacommissie te
agenderen.
Na behandeling en vaststelling door de raad zal het vaststellingsbesluit via de
katern ,,Gemeentenieuws,f bekend worden gemaakt.
De vigerende tekst van de verordening Burgerinitiatief zal via www/wetten.nl
raadpleegbaar zijn,
b. Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.
4. Wat mag het kosten?
Er zijn met het vaststellen van deze verordening geen kosten gemoeid,
5. Fatale beslïsdatum
Er is geen fatale beslistermijn.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- bekendmakingtekst,
7. Voorstel
Wij stellen u voor de Verordening tot wijziging van de Verordening burgerinitiatief
(eerste wijziging) vast te stellen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dotdrecht
de loco-se£E§taris
de burgen eester

% A . M . Brok

- ontwerp besluit -
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