Nr. 5 3 9 7 3 6

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van
22 februari 2011, Nr. S B C / 5 2 9 0 8 9 ;
gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende
VERORDENING tot wijziging van de
Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging)

Artikel I
Wijziging
verordening
A. Artikel 1, sub b komt te luiden:
b. initiatiefgerechtigde:
- een inwoner van Dordrecht die ten tijde van de indiening van het
verzoek tenminste de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt;
- een natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf in Dordrecht uitoefent of
een maatschappelijke activiteit in de stad uitoefent.
B. Artikel 2, lid 2 komt te luiden:
2. Een verzoek is geldig indien het:
a. wordt ondersteund door tenminste:
- 30 initiatiefgerechtigden bij verzoeken met een buurtkarakter
- 75 initiatiefgerechtigden bij verzoeken met een wijkgericht karakter
- 300 initiatiefgerechtigden bij verzoeken met een bovenwijks- of
stedelijk karakter; en
b. is ingediend op de wijze, bedoeld in artikel 3.
C. Artikel 2, lid 3, sub a komt te luiden:
a. een onderwerp betreft waarover tijdens de raadsperiode, waarin indiening
van het verzoek plaatsvindt, door de raad een besluit is genomen;
D. Artikel 3 komt - onder vernummering van artikel 4 tot en met 6 tot 3 tot en
met 5 -te vervallen.
E.

In artikel 5 (nieuw) leden 1, 3, 5 en 6 wordt "raadscommissie" vervangen door
adviescommissie.

F.

In artikel 5 (nieuw) lid 4 wordt "desbetreffende commissie" vervangen door
adviescommissie.

G. In artikel 6, (nieuw) lid 3, sub b wordt "artikel 3" vervangen door artikel 2,
lid 2.
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H.

Na artikel 5 (nieuw) wordt een nieuw artikel 6 ingevoegd, luidende:
Artikel 6
Burgers uitnodigen om initiatieven in te dienen rond een benoemd
b urgerin itia tief-thema.
1. Ter stimulering van het indienen van burgerinitiatieven kan de raad
jaarlijks een burgerinitiatief-thema benoemen en burgers uitnodigen
initiatieven in te dienen die op dat thema betrekking hebben.
2. Voor de uitvoering van het beste initiatief stelt de raad een budget
beschikbaar.
3. Bij de bekendmaking van het thema en het daarbij behorende budget,
wordt tevens vermeld:
a. eventuele voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen;
b. de uiterste datum waarop het initiatief kan worden ingediend;
c. de datum van de vergadering van de adviescommissie waarvoor de
initiatieven worden geagendeerd en tijdens welke de initiatieven
kunnen worden toegelicht;
d. de datum van de raadsvergadering waarin over de ingediende
initiatieven wordt besloten.

Artikel II
In werkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking in De Stem
van Dordt.

Aldus vastgesteld In de openbare vergadering van 19 april 2011.

M.J.W.T. Hendrickx
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Wijk- en buurtindeling
Dordrecht per 1 januari 2009
Gemeente grens
' CBS Buurtgrenzen
: CBS Wïjkbeheergrenzen
Deze kaart is gemaakt door
SCD/Geo-informatie
in opdracht van
Onderzoekcentrum Drechtsteden

De GEMEENTERAAD van DORDRECHT heeft op 19 april 2011 de wijziging van de
Verordening Burgerinitiatief, eerste wijziging, vastgesteld.
De Verordening burgerinitiatief geeft regels over wanneer en wanneer niet een
verzoek voor een burgerinitiatief kan worden ingediend.
De eerste wijziging maakt het makkelijker voor burgers om een burgerinitiatief
in te dienen.
Een aantal drempels voor het indienen zijn namelijk verlaagd.
Het besluit treedt in werking op de achtste dag na de dagtekening van deze
krant.
De stukken liggen tijdens de openingstijden tot en met 1 juni 2011 ter inzage in
de centrale hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
De stukken zijn ook te bekijken op internet:
http://www.dordrecht.nl/verordeningen.

Voor meer informatie over de Verordening burgerinitiatief kunt u contact
opnemen met de Griffie van de gemeente Dordrecht, telefoon: 078-770 4972
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