
Amendement 
 

Agendapunt : RV2021/110 

Onderwerp  : Verordening burgerparticipatie gemeente West Betuwe 2021 

Datum  : 1 februari 2022  

De fractie van : VWB – LLB - DB 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe op 1 februari 2022 in vergadering bijeen ter behandeling van 

het agendapunt: voorstel tot vaststelling Verordening burgerparticipatie gemeente West Betuwe 2021. 

 

Besluit: 

 

Verordening artikel 3 Geldig verzoek als volgt te wijzigen: 

1. De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering, als daartoe door een 

initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend. 

2. Een verzoek is geldig als het: 

a. door tenminste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund: 

i. dit zal blijken uit een aangehechte lijst, waarop de ondersteuning is kenbaar 

gemaakt door weergave van de naam, het adres, de woonplaats, de 

geboortedatum en de handtekening van de ondersteuners. 

b. voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 4.  

c. geen uitsluitingsgrond bevat als bedoeld in artikel 5. 

 

Toelichting artikel 3 Geldig verzoek als volgt te wijzigen: 

Een verzoek tot behandeling van een burgerinitiatief door de raad wordt door tenminste 50 

initiatiefgerechtigden ondersteund. De ondersteuning blijkt uit een aangehechte (bijgevoegde) lijst 

waarop de ondersteuners naast hun handtekening, ook hun naam, adres, woonplaats en 

geboortedatum plaatsen. Daarnaast zal het burgerinitiatief voldoen aan de voorwaarden die genoemd 

zijn in artikel 4 (indienen initiatief) en geen uitsluitingsgrond bevatten die genoemd zijn in artikel 5 

(uitsluitingsgronden). 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: 

 

VWB – Gijsbert van de Water  _________________________________________ 

 

 

LLB – Petra van Kuilenburg  _________________________________________ 

 

 

DB – Henk de Man   _________________________________________ 

 

Toelichting: 

 

Door de aanpassing, om het aantal initiatiefgerechtigden die nodig zijn om een geldig verzoek aan de 

raad  doen van 100 te verlagen naar 50, is het zeker ook voor de kleinere kernen uit onze gemeente 

mogelijk om uitgewerkte initiatieven op de agenda van de raad te krijgen. 


