
Blad 1 Verzoek burgerinitiatiefvoorstel 
 
 
 
Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de agenda van de 
gemeenteraad te plaatsen: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Toelichting op voorstel of onderwerp: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
(U kunt, als u dat wilt, op een apart papier een verdere toelichting geven) 
 
 
Naam:......................................................................................................................................... 
Eerste voornaam en verdere voorletters .................................................................................... 
Geboortedatum:.......................................................................................................................... 
Adres:.......................................................................................................................................... 
Postcode: ……............................................................................................................................ 
Woonplaats:…............................................................................................................................ 
Tel.: .............................................................. E-mailadres: ....................................................... 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de achternamen, de eerste voornaam en 
verdere voorletters, de adressen, de postcodes, de telefoonnummers, de e-mailadressen en 
de geboortedata en handtekeningen van minimaal 10 initiatiefgerechtigden die het verzoek 
ondersteunen (blad 2). 
 
 
Toelichting voor de verzoeker 
 
Iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad van Zoetermeer en 
inwoners van de gemeente van veertien jaar en ouder 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 uitgewerkt voorstel of een concreet onderwerp op 
de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd. 
Het zogenaamde burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door ten minste  
10 andere initiatiefgerechtigden. Hiervoor is een formulier vastgesteld.  
 



Het burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden: 

a.  Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur; 
b.  Een vraag over het gemeentelijk beleid; 
c.  Een onderwerp dat louter een privébelang betreft; 
d.  Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een 
 gedraging van het gemeentebestuur; 
e.  Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
  een besluit van het gemeentebestuur; 
f.  Een onderwerp waarover korter dan 1 jaar voor indiening van het  
 burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen of een onderwerp wat  
  bij de raad in behandeling is. 
g.  Een onderwerp dat in strijd is met de Nederlandse wet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Blad 2 Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel 
 
 
 
Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende onderwerp 
of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen 
 
 
Onderwerp: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

 

Minimaal 10 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen: 

 
Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
 
Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
 
Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
 
Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
 



Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
 
Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
 
Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
 
Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
 
Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
 
Naam, eerste voornaam en voorletters 
Adres, postcode, 
emailadres, tel.nr. 
Geboortedatum 
Handtekening 
 
 
  



Toelichting 
 
Boven aan de lijst dient het voorstel of onderwerp van het burgerinitiatief dat wordt 
ondersteund te worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot 
indiening van een initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van 
ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel of onderwerp te 
worden herhaald in dezelfde bewoordingen. 
Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor 
de verkiezing van de gemeenteraad van Zoetermeer en inwoners van de gemeente van 
veertien jaar die vanaf hun achttiende jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen mogen 
deelnemen als ze dan nog in de gemeente wonen. 
 
 

 

Wilt u meer informatie? 
 
Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@zoetermeer.nl of telefoonnummer 14 079. 

mailto:griffie@zoetermeer.nl

