Bijlage 1

Uw voorstel op tafel! Gemeenteraad Sliedrecht
Verzoek Burgerinitiatief
Vul dit formulier duidelijk in, loop alle vragen zorgvuldig langs, kruis aan wat van toepassing is en
controleer de gegevens en handtekeningen.

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad
van Sliedrecht te plaatsen:

Toelichting op burgerinitiatief:

Oplossingsrichting:

Gegevens eerste vertegenwoordiger (verplicht invullen):
Achternaam

M/V

Eerste voornaam + voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Emailadres

Handtekening
Datum

Gegevens tweede vertegenwoordiger (niet verplicht):
Achternaam

M/V

Eerste voornaam + voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Emailadres

Handtekening
Datum

Dit verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen
van ……… initiatiefgerechtigden die het burgerinitiatief ondersteunen.
De handtekeningenlijst (bijlage) bestaat uit ………. genummerde pagina's.

Toelichting voor de verzoeker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een burgerinitiatief is een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ingezetenen aan de raad
om te
beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel dat betrekking heeft
op een
gemeentelijke aangelegenheid.
Alle ingezetenen van achttien jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen (zij die hun
werkelijke woonplaats in de gemeente Sliedrecht hebben).
Het burgerinitiatief vermeldt de naam, het adres en de geboortedatum van minimaal één en
maximaal drie ingezetenen die als vertegenwoordigers van het burgerinitiatief optreden.
Het burgerinitiatief wordt ondersteund door tenminste 100 ingezetenen van achttien jaar en
ouder:
Die ondersteuning moet blijken uit ondertekening door de ingezetene van een aan het
burgerinitiatief gehechte, door de gemeente verstrekte handtekeninglijst (zie bijlage). Een
ondertekening is pas geldig als naast de handtekening tevens de naam, het adres en de
geboortedatum van de ingezetene worden vermeld. Digitale handtekeningen zijn niet geldig.
Boven aan de handtekeningenlijst dient het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden
opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van het burgerinitiatief.
Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief
dient
boven aan elk vel het burgerinitiatief te worden omschreven en de pagina voorzien te zijn van
een
paginanummer.
Een burgerinitiatief mag niet gaan over:
a. Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;
b. Een vraag over het gemeentelijk beleid;
c. Handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een
klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de
raad of het college vastgestelde klachtenregeling;
d. Onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft
opengestaan;
e. Een zienswijze in de zin van de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene Wet bestuursrecht;
f. Een onderwerp waarover korter dan 12 maanden voor indiening van het initiatief door de
raad een besluit is genomen;
g. Specifieke financiële aangelegenheden zoals: de begroting, salarissen gemeentepersoneel,
gemeentelijke belastingen;
h. Een uitsluitend individueel belang.

De volledige tekst van de verordening met de bijbehorende toelichting is verkrijgbaar bij de griffie van
de gemeente Sliedrecht griffie@sliedrecht.nl, telefoon 0184-495986. Daar kunt u ook terecht met uw
overige vragen over het burgerinitiatief.

Bijlage 2 Handtekeningenlijst
Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief
Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende burgerinitiatief op
de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

Naam, eerste voornaam en
voorletters

Adres (straat en huisnr.)

Geboortedatum

Handtekening

