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Adviesnota raad 

Actualisering Verordening burgerinitiatief  
 

Beslispunten 

 

1. Vaststellen van de Verordening burgerinitiatief Veldhoven 2023   

 

Inleiding 

 

De gemeente Veldhoven wil burgers in de gelegenheid stellen om een onderwerp op 

de raadsagenda te plaatsen: een burgerinitiatief. Het moet duidelijk zijn onder welke 

voorwaarden dat kan. Ook moet helder zijn welke stappen worden gezet als iemand 

een burgerinitiatief indient. Deze zaken worden beschreven in een reglement.  

 

Beoogd effect 

 

Te beschikken over een verordening die duidelijk is en aansluit bij de huidige 

bestuurlijke werkwijze van de gemeenteraad.  

 

Argumenten 

 

De huidige Verordening burgerinitiatief is in werking getreden op 1 januari 2008. Toen 

werkte de raad met een commissiestelsel. Tegenwoordig wordt het BOB-model 

toegepast: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Daardoor mist de 

huidige verordening de aansluiting met praktijk van vandaag. Daarom heeft de raad 

op 8 februari 2022 besloten dat de verordening moet worden geactualiseerd. 

De wijzigingen zijn beperkt: 

1. Aansluiting bij het huidige vergadersysteem; 

2. Het minimumaantal ondersteuners van 60 naar 50 bijgesteld; 

3. Een uitgebreide toelichting, die deel uitmaakt van de verordening. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

De gemeente spant zich in om met betrekking tot participatie beleid te ontwikkelen, 

dat in de loop van 2023 de raad zal bereiken. Indien het gewenst is om de 

Verordening burgerinitiatief nader af te stemmen met het participatiebeleid, dan zal de 

raad hierover opnieuw een besluit worden gevraagd. Op dit moment is de 

voorliggende verordening nodig om aan te sluiten bij de huidige vergaderwijze van de 

raad. 

 

Financiën 

 

Geen.  

 

Communicatie en samenspraak 
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Het concept van de verordening is tweemaal geagendeerd voor het presidium. Op 30 

november 2022 heeft het presidium besloten het document ter vaststelling door te 

zenden naar de raad.  

 

 

 

Uitvoering / planning 

 

De verordening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad voor zijn vergadering 

van 31 januari 2023.  

 

Bijlagen 

 

Raadsbesluit Verordening burgerinitiatief Veldhoven 2023. 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Hoogerbrug M.J.A. Delhez 

Griffier burgemeester 
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