Het
burgerinitiatief

Het burgerinitiatief
De gemeenteraad behandelt vele onderwerpen. Is er een onderwerp dat u graag op de
agenda van de gemeenteraad wilt hebben?
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen.
Dat is een uitgewerkt voorstel over een
onderwerp dat uw buurt, uw wijk of de gehele stad aangaat. Met een burgerinitiatief
vraagt u de gemeenteraad om uw voorstel
te bespreken en er een standpunt over in te
nemen.
In 2005 heeft de gemeenteraad de Verordening Burgerinitiatief vastgesteld.

In 2011 is besloten de verordening aan te
passen om nog meer mensen in de gelegenheid te stellen een burgerinitiatief in te
dienen. Zo is de leeftijdsgrens verlaagd en
kunnen ook ondernemers en maatschappelijke organisaties een voorstel aanbieden.
Ook zijn er minder handtekeningen nodig.

Aan welke criteria moet een
burgerinitiatief voldoen?
Niet alle onderwerpen komen in aanmerking voor een burgerinitiatief.
Hieraan moet uw voorstel voldoen:
- Uw voorstel is nieuw; tijdens de afgelopen raadsperiode heeft de gemeenteraad over het onderwerp van uw voorstel geen besluit genomen;
- Uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad beslist, dus niet over een kwestie die een andere overheid aangaat;
- Uw voorstel mag geen zaak van louter privébelang betreffen;
- Uw voorstel mag geen klacht zijn over de gedraging van het gemeentebestuur of een bezwaar zijn tegen een besluit van het gemeentebestuur.

De spelregels
Wanneer u besluit – alleen of als groep een burgerinitiatief in te dienen, gelden er
enkele spelregels.

- Bij verzoeken die over uw wijk gaan: 75
steunbetuigingen
- Bij verzoeken die meer wijken of de hele
stad aangaan: 300 steunbetuigingen.

Wie kan een burgerinitiatief indienen?
Iedere Dordtenaar van 14 jaar en ouder
kan een burgerinitiatief indienen. Ook ondernemers met een bedrijf in Dordrecht of
mensen/organisaties die een maatschappelijke activiteit in de stad ontplooien, kunnen met een voorstel komen. U beschrijft
duidelijk het waarom en het doel van uw
voorstel en hoe u dit doel denkt te kunnen
bereiken.

Een steunbetuiging is geldig als deze bestaat uit:
• de achternaam, de voornamen, het
adres, de postcode, de geboortedatum en
de handtekening of
• het Burgerservicenummer dan wel het
daarvoor in de plaats te stellen persoonlijke identificatienummer van degene die
het verzoek ondersteunt

Steunbetuigingen
Alleen wanneer uw verzoek is voorzien van
voldoende steun behandelt de gemeenteraad uw voorstel. Het aantal steunbetuigingen hangt af van het soort verzoek. Dit
heeft u nodig:
- Bij verzoeken die over uw buurt gaan: 30
steunbetuigingen

én afkomstig is van:
• een inwoner van Dordrecht die minstens
14 jaar oud is óf
• van een ondernemer die een bedrijf in
Dordrecht heeft óf
• van iemand of instelling die een maatschappelijke activiteit in de stad ontplooit.

De procedure
U kunt uw burgerinitiatief indienen bij de
voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester). Er zijn formulieren gemaakt
voor het aanbieden van uw voorstel en voor
de registratie van de steunbetuigingen.
Deze formulieren zijn digitaal beschikbaar
via www.dordrecht.nl/burgerinitiatie of
op te vragen bij de raadsgriffie tel. (078)
7708550.
U kunt het formulier ‘Indiening burgerinitiatiefvoorstel’ digitaal verzenden of per post
sturen naar:
Raadsgriffie Dordrecht
t.a.v. de voorzitter van de raad
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
U kunt het formulier ook afgeven aan de
balie van het Stadskantoor aan de Spuiboulevard.

Voldoet u aan de criteria, dan wordt uw
voorstel naar het college van burgemeester
en wethouders en naar de raadscommissie
gestuurd. Dat gebeurt binnen twee weken
na ontvangst van uw voorstel. De commissie zal u uitnodigen om uw voorstel persoonlijk toe te lichten in een vergadering.
Het burgerinitiatief wordt vervolgens op
de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering gezet. Behandeling door de
gemeenteraad is uiteraard geen garantie
dat uw voorstel ook wordt uitgevoerd. De
gemeenteraad kan bijvoorbeeld oordelen
dat het idee praktisch niet uitvoerbaar of
te duur is.
Vragen?
Voor meer informatie over het burgerinitiatief kunt u contact opnemen met de
raadsgriffie tel. 078 7708550 of via het
e-mailadres raadsgriffie@dordrecht.nl.
Ook kunt u de website
www.dordrecht.nl/ris raadplegen.

Andere mogelijkheden
van burgerparticipatie
Het burgerinitiatief is een van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de gemeente.
Wat is nog meer mogelijk?
- U kunt meedenken en meepraten over plannen van de gemeente. U kunt gebruikmaken
van het spreekrecht tijdens de commissievergaderingen van de gemeenteraad.
Aanmeldingen bij de raadsgriffie: tel. (078) 7708550 of via het
e-mailadres: raadsgriffie@dordrecht.nl
- Als u uw mening onder de aandacht wilt brengen van de gemeenteraad, kunt u het
initiatief nemen voor een referendum. Dat houdt in dat u de gemeenteraad een verzoek
doet, voorzien van voldoende handtekeningen, om de inwoners te raadplegen over een
voorgenomen raadsbesluit. Voor meer informatie over het referendum kunt u terecht bij de
raadsgriffie tel. (078) 7708550 of via het e-mailadres: raadsgriffie@dordrecht.nl
- Hebt u een goed idee om uw wijk, buurt of straat mooier, schoner of veiliger te maken?
Dan kunt u een wijkwens indienen. De gemeente Dordrecht geeft jaarlijks een vast bedrag
uit aan het vervullen van deze wensen in de vorm
van subsidie.
Meer informatie via
www.dordrecht.nl, zoekterm wijkwens.
- Natuurlijk kunt u ook altijd uw vertegenwoordiger in
de gemeenteraad aanspreken óf gebruikmaken van het
(wijk)spreekuur vanwethouders, nadere informatie op:
www.dordrecht.nl/raad.
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