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1. Voorstel 

 De  referendumverordening en de verordeningen burgerinitiatief uit de voormalige gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde van rechtswege te laten vervallen.  

 In 2020 een bespreekstuk in de raad voor te leggen waarin aan de orde wordt gesteld of er een  

verordening op het burgerinitiatief en een referendumverordening moet worden vastgesteld, zo 

ja wat de inhoud daarvan moet zijn, zo niet wat daarvoor als alternatief gehanteerd gaat 

worden. 

 

2. Inleiding 

In het kader van de harmonisatie moet er een besluit worden genomen over de verordening op het 

burgerinitiatief en de referendumverordening. Door hetgeen is bepaald in artikel 28 van de wet 

Arhi zullen de verordeningen uit de voormalige gemeenten van rechtswege vervallen ingaande     

01-02-2020. Dus als de gemeente niets doet bestaan deze verordeningen niet meer. Het is het 

meest wenselijk om voor 31-12-2019 verordeningen op te stellen die voldoen aan de laatste wet- en 

regelgeving.  

3. Publiekssamenvatting 

De raad is bevoegd voor de gemeente Midden-Groningen diverse verordeningen op te stellen. Twee 

jaar na de herindeling zullen de verordeningen uit de voormalige gemeenten van rechtswege 

vervallen ingaande 01-01-2020. De referendumverordening en de verordening burgerinitiatief uit de 

voormalige gemeenten zijn gebaseerd op oude wet- en regelgeving en passen niet bij de huidige 

praktijk. Aangezien pas in 2020 actuele informatie beschikbaar komt wordt voorgesteld om dan in 

de raad een bespreekstuk voor te leggen.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is op grond van de artikelen 147 en 149 bevoegd om verordeningen vast te stellen. 
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5. Beoogd effect/ Argumenten 

In de drie voormalige gemeenten is een verordening burgerinitiatief van kracht. In de afgelopen 

jaren is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een initiatief op de agenda van de raad te 

plaatsen. Geconstateerd kan worden dat initiatieven op een andere wijze door burgers worden 

ingediend bij de gemeenten. (bijvoorbeeld via reguliere overleggen met verenigingen van 

dorpsbelang, rechtstreeks naar ambtenaren bij bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten). Alleen de 

voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft een referendumverordening uit 2015. Hiervan is 

nooit gebruik gemaakt. 

In het fractievoorzittersoverleg van 17 oktober is afgesproken dat de griffie een raadsvoorstel 

maakt waarin expliciet wordt besloten de verordeningen van rechtswege te laten eindigen. De 

verordeningen worden niet opnieuw vastgesteld omdat deze gebaseerd zijn op oude wet- en 

regelgeving en niet meer passen binnen de huidige praktijk van burgerparticipatie en 

overheidsparticipatie. (De kaders binnen het Kompas, gebiedsgericht werken en het van buiten 

naar binnen principe.) In 2020 wordt een bespreekstuk in de raad voorgelegd of er een  verordening 

op het burgerinitiatief en een referendumverordening moet worden vastgesteld, zo ja wat de 

inhoud daarvan moet zijn, zo niet wat daarvoor als alternatief gehanteerd gaat worden. 

6. Historische context 

Bij beide verordeningen worden belangrijke ontwikkelingen geschetst: 

Verordening Burgerinitiatief                                                                                           

Allereerst: Minister Ollongren heeft op 26 juni een brief verzonden aan de Tweede kamer: 

“Versterking en vernieuwing van de lokale democratie” met daarbij een  voortgangsrapportage. 

Daarin zijn een aantal relevante acties opgenomen: 

1. De inwoners moeten beter betrokken worden en de zeggenschap moet worden vergroot. De 

minister ziet kansen voor digitale participatietools. 

2. Er is landelijk gesproken over het fenomeen Right to Challenge en de wenselijkheid dit 

recht wettelijk te verankeren om zo helderheid te krijgen over de politieke bereidheid om 

initiatieven te ontvangen en te ondersteunen. Er is een onderzoek gedaan door  de 

universiteit Leiden. Geconstateerd is dat het recht al is opgenomen in het grondwettelijke 

recht op petitie (art 5 Grondwet). De minister is van plan meerdere aanbevelingen uit het 

onderzoek  over te nemen. Concreet wordt voorgesteld om: 

a. een modelverordening Right to Challenge op te stellen. De VNG zal deze eind 2019 

opleveren. 

b. artikel 150 Gemeentewet te moderniseren. Dit betekent dat de Inspraakverordening 

(die nu  toeziet op inspraak bij voorbereiding van gemeentelijk beleid) zal worden 

verbreed tot een participatieverordening (die ziet dan ook toe op betrokkenheid van 

inwoners bij uitvoering van beleid).  Deze verordening zal eind 2019 beschikbaar zijn. 

Ten slotte: In het traject tot vaststelling van de Omgevingswet is de mogelijkheid opgenomen om in 

de omgevingsvisie een proceswijzer op te nemen. Daarbij is de vraag relevant hoe zich dit verhoudt 

tot bovenstaande initiatieven. 

 

Referendumverordening                                                                                                                                    

De VNG heeft een modelverordening die dateert van 27-05-2009. In deze modelverordening zijn 

bepalingen opgenomen over de procedure om te komen tot een referendumcommissie die zorg 
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draagt voor de stemming waarbij kiesgerechtigden zich uitspreken over een raadsbesluit. Er zijn 

landelijk een groot aantal ontwikkelingen geweest ten aanzien van het onderwerp referendum. De 

VNG heeft in 2018 een Klankbordgroep voor herziening Model Referendumverordening ingesteld.  

Het is de bedoeling dat in het de nieuwe modelverordening van het VNG een regeling voor een 

referendum op initiatief van burgers en een referendum op initiatief van de raad wordt opgesteld. 

Ook zal er een regeling subsidieverlening campagnefinanciering in opgenomen worden. Helaas is dit 

nog steeds niet beschikbaar. De VNG kan geen uitsluitsel geven wanneer de nieuwe 

modelverordening wel beschikbaar komt. 

7. Financiële paragraaf 

Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan dit besluit. 

 

Burgemeester en raadsgriffier van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

F.M. Bouwman 

Raadsgriffier 
 

 

Bijlage: 

1 Brief van minister Ollongren verzonden aan de Tweede Kamer op 26 juni 2019: “versterking en 

vernieuwing van de lokale democratie” 

2 De bij de bovengenoemde brief behorende voortgangsrapportage (TK 35000-VII nr.100) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


