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Hoe kunt u de gemeentelijke besluitvorming beïnvloeden?

Burgerinitiatief
Via het indienen of steunen van een burgerinitiatief kunt u zorgen dat de gemeenteraad
een punt, dat u aan de orde wilt stellen, gaat bespreken. De belangrijkste eisen zijn dat het een
raadsbevoegdheid moet betreffen en dat het een onderwerp moet zijn waarover de raad niet
korter dan twee jaar geleden een besluit heeft genomen. De indieners moeten minimaal 125
inwoners zijn vanaf 16 jaar.
Referendum
U kunt proberen een raadsbesluit terug te draaien. De belangrijkste raadsbesluiten
waarover een referendum kan gaan, zijn verordeningen (over bepaalde verordeningen, zoals
belastingverordeningen, is echter geen referendum mogelijk). Minimaal 125 kiesgerechtigde
inwoners moeten een inleidend verzoek indienen, gevolgd door minimaal 1.250
kiesgerechtigden met een definitief verzoek.
Inspreekrecht
Vragen stellen / maken van opmerkingen
*Tijdens een commissievergadering:
Punten waarvoor publiek aanwezig is, worden als eerste behandeld. U dient zich van te
voren te melden bij de griffier van de commissie.
* Tijdens een raadsvergadering:
Toehoorders op de publieke tribune in de raadzaal krijgen direct vóór een agendapunt de
gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen over het betreffende
agendapunt. Het ingesprokene wordt in het raadsverslag opgenomen.
Insprekers voor de algemene burgerrondvraag of voor andere agendapunten dienen zich
aan te melden bij de griffie.
Spreekuren raadsfracties bezoeken
Spreekuren collegeleden bezoeken
Gebruik maken van de Inspraakverordening
Burgemeester en wethouders moeten eerst een inspraakprocedure starten voordat u
daarvan gebruik kunt maken.
Deelnemen aan beleidsvorming (ook wel interactieve beleidsvorming genoemd)
Kort gezegd komt dit erop neer dat de gemeente u als burger veel meer en eerder dan nu
het geval is, betrekt - als u dat wilt - bij het signaleren en oplossen van problemen in uw wijk.
Bijvoorbeeld verkeersproblemen.

Overige mogelijkheden
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een brief sturen of een wethouder, raadslid of ambtenaar
aanspreken, opbellen of mailen. En in het uiterste geval kan ook het indienen van een
bezwaarschrift een middel zijn om de gemeentelijke besluitvorming te beïnvloeden.

