
 

 
 
 
 
Bijlage 1 : Verzoek burgerinitiatiefvoorstel 
 
Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de 
gemeenteraad te plaatsen: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Toelichting op voorstel/onderwerp: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Naam: ............................................................................................................................................ 
Eerste voornaam en verdere voorletters: 
........................................................................................................................................................ 
Geboortedatum: 
........................................................................................................................................................ 
Adres: 
........................................................................................................................................................ 
Postcode: ................................... Woonplaats: .............................................................................. 
 
 
Handtekening:  
 
 
 
Plaatsvervanger: 
 
Naam: ............................................................................................................................................. 
Eerste voornaam en verdere voorletters: 
.................................................................................................... 
Geboortedatum: 
......................................................................................................................................................... 
Adres: ............................................................................................................................................. 
Postcode: ................................... Woonplaats:................................................................................ 
Handtekening: 
 
 
 
Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen 
van 25 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.  
 



 
 
 
 

 
 
Toelichting voor de verzoeker 
Iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad en inwoners van de 
gemeente van zestien en zeventien jaar die vanaf hun achttiende jaar aan de 
gemeenteraadsverkiezingen zullen mogen deelnemen als ze dan nog in de gemeente wonen, kunnen 
een verzoek doen om een voorstel/onderwerp op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij 
zijn initiatiefgerechtigd. 
 
Het zogenaamde burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door ten minste 25 initiatief-
gerechtigden. Hiervoor is een formulier vastgesteld. Het op het formulier voor het verzoek opgenomen 
voorstel wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen boven aan het formulier met ondersteunings-
verklaringen. 
 
Het burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden:  
 

1. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad; 
2. een vraag over het gemeentelijk beleid; 
3. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging 

van het gemeentebestuur; 
4. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit 

van het gemeentebestuur, of 
5. een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode, waarin indiening van het burgerinitiatief-

voorstel plaatsvindt, door de raad een besluit is genomen. 
 
 



 
 
 
 

Bijlage 2 : Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel 
 
Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende onderwerp/voorstel 
op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:  
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 Naam, eerste voornaam en 

voorletters 
Adres Geboortedatum Handtekening 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
Enz. 
 
 
 
Toelichting 
Boven aan de lijst dient het voorstel/onderwerp van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te 
worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een 
initiatiefvoorstel.  
 
Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de 
verkiezing van de gemeenteraad en inwoners van de gemeente van zestien en zeventien jaar die 
vanaf hun achttiende jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen mogen deelnemen als ze dan 
nog in de gemeente wonen. 


