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Verzoek burgerinitiatiefvoorstel (2015061110)
Instelling ad hoc commissie Burgerinitiatief en benoeming leden

Korte inhoud voorstel
Dit voorstel betreft het instellen van een ad hoc commissie en het benoemen van de leden (ten
minste drie) van deze commissie naar aanleiding van het ingediende burgerinitiatief op 24
september 2015.
1. Aanleiding
Op 24 september 2015 is een burgerinitiatief aangeboden aan de voorzitter van de raad.
Conform de Verordening Burgerinitiatief Bloemendaal 2004 agendeert het presidium voor de eerstvolgende
vergadering van de raad na het ontvangen van het burgerinitiatief, het instellen van een ad hoc commissie
die de raad adviseert over de vraag of door de initiatiefgeregdigde een geldig verzoek is ingediend.

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten
Door het instellen van de ad hoc commissie en het benoemen van de leden, wordt voldaan aan Artikel 6.1
van de Verordening Burgerinitiatief Bloemendaal 2014.
De ad hoc commissie zal de eerst volgende raad (29 oktober 2015) een advies geven over de vraag of door
de initiatiefgeregdigde een geldig verzoek is ingediend. Als dit advies gegeven is, komt ook het bestaan van
de ad hoc commissie tot een einde.
Als dit advies positief is en aan alle voorwaarden voldaan is, zal de raad aangeven wanneer het
burgerinitiatief besproken wordt. De verzoeker zal voor deze vergadering uitgenodigd worden en krijgt de
gelegenheid het voorstel mondeling toe te lichten.
3. Financiële aspecten/risico’s
Er zijn geen financiële aspecten aan dit voorstel verbonden, behalve dat er ambtelijke inzet nodig is om de
steunverklaringen te verifiëren.

4. Communicatie aspecten
Van het burgerinitiatief zal op RIS en gemeentelijke website melding gemaakt worden.

5. Uitvoering
De griffie zal de ad hoc commissie ondersteunen bij de uitvoering.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
, burgemeester.

-2, gemeentesecretaris.

De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van het presidium van 30 september 2015;

b e s l u i t:

1. Een ad hoc commissie te benoemen zoals genoemd in Artikel 6.1 van de Verordening
Burgerinitiatief Bloemendaal 2014
2. De volgende raadsleden te benoemen tot lid van de bij beslispunt 1 genoemde commissie:
a. Henk Schell
b. Paola Koningsveld
c. Rolf Harder
d. Maaike Kamps
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 05-10-2015.

, voorzitter

, griffier

