Aan de fracties in de gemeenteraad van Zeist,
Geachte collega’s,
Ik wil alle fracties hartelijk danken voor hun bijdrage op 10 september j.l. aan de Ronde Tafel over
het initiatiefvoorstel van D66 met betrekking tot het Burgeramendement. Door de fracties zijn een
aantal aspecten naar voren gebracht die ik graag in deze notitie wil aanstippen.
Het primaat ligt bij de raad
De gemeenteraad heeft en houdt het laatste woord. Het recht van amendement is wettelijk
voorbehouden aan de gekozen volksvertegenwoordigers (de gemeenteraad) en dat blijft ook met dit
Burgeramendement in stand.
Fracties moeten zich kunnen voorbereiden
De fracties in de raad moeten de gelegenheid hebben zich voor te bereiden op de behandeling van
het burgeramendement, en het voorstel is daar terecht op aangevuld (zie artikel 6: beoordeling
burgereamendement)
Voldoende capaciteit bij de griffie
In de Ronde Tafel is aandacht gevraagd voor de rol van de griffie. Ondersteuning van de indieners bij
een burgeramendement zal belangrijk zijn, en de vraag is of de griffie daarvoor voldoende ruimte
heeft. De griffier Johan Janssen heeft aangegeven dat de formatie van de griffie daar weliswaar niet
op is berekend, maar als het nodig is kan een beroep worden gedaan op ambtelijke ondersteuning.
Hij verwacht hier geen onoverkomelijke problemen, tenzij het burgerinitiatief een heel groot succes
wordt. Hij stelt voor na een jaar te evalueren wat dit nieuwe instrument betekent voor de inzet van
de griffie.
Maatschappelijke organisaties ook als indiener
Schriftelijk is bij de Ronde Tafel de vraag gesteld of maatschappelijke organisaties ook indiener van
een burgeramendement kunnen zijn. Mijn mening is dat niet te doen. Het burgeramendement is
bedoeld om burgers de mogelijkheid te geven zich uit te spreken voor de door he gekozen
gemeenteraad. Als burgers zich met een amendement dat voldoet aan de criteria, zich willen laten
bijstaan is dat natuurlijk aan hen.
Presidium beoordeelt niet de inhoud
Omdat volgens de gemeentewet het recht op amendement uitsluitend aan raadsleden toekomt, is in
het reglement aangegeven dat het Presidium (een of meer leden) na toetsing van de criteria het
voorstel adopteert. Het Presidium toetst enkel en alleen op de in het reglement bepaalde criteria, en
nooit de inhoud. Met andere woorden: elk burgeramendement dat voldoet aan de criteria wordt
geadopteerd en ingepland voor behandeling.
Burgeramendement en de vergadercyclus
Het burgeramendement wordt uiteindelijk behandeld in de formele gemeenteraad, indieners krijgen
daar nog de kans het toe te lichten. Zoals hiervoor is aangegeven moeten de fracties de gelegenheid
hebben gehad er in een reguliere fractievergadering over te spreken. Als het burgeramendement
gereed is bij de behandeling van het raadsvoorstel in de Ronde Tafel of Debat ronde, kan het
burgeramendement daarin mee worden genomen. De initiatiefnemers worden dan ook voor deze
vergaderingen uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld het burgeramendement toe te lichten en
eventuele vragen uit de raad te beantwoorden.
Uitgesloten onderwerpen

In de Ronde Tafel is door een enkele fractie gevraagd waarom onderwerpen uitgesloten zijn van een
burgeramendement. Wij hebben bij de voorgestelde tekst twee overwegingen. Als eerste zijn
begrotingen, jaarrekeningen, belastingen en tarieven kernzaken voor de gemeenteraad, waarin de
raad een integrale afweging maakt. Ten tweede moeten we bij starten met een burgeramendement
voorkomen dat er verkeerde verwachtingen ontstaan die de afstand tussen burgers en politiek alleen
maar zal vergroten. Daarom is bij de opzet van dit burgeramendement qua denklijn aansluiting
gezocht bij de gemeentelijke verordening op het burgerinitiatief.

Tenslotte.
Het burgeramendement is er op gericht om het democratisch proces en het samenspel tussen
inwoners en politiek verder te versterken. Ik hoop dat de gemeenteraad van Zeist bereid is hiermee
ervaring op te doen.
Dick van Ginkel, D66, 20 september 2020

Bijlage: voorstel tekst verordening Burgeramendement met aangeduide aanvullingen op
basis van de bespreking in de Ronde tafel

