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Zeist, 10 september 2020 
 
Betreft: initiatiefvoorstel ‘Recht op Amendement’ 

Geachte raad, 

Het voorliggende initiatiefvoorstel Recht op Amendement zien wij als een welkome 
aanvulling op de mogelijkheden van invloed van inwoners en wellicht ook andere 
belanghebbenden zoals organisaties en bedrijven op raadsvoorstellen. Dat betekent niet 
dat daarmee de rol van de raad wordt uitgehold, verre van dat. Het gaat er om dat 
groepen burgers op die manier hun amendementen kunnen aandragen. Zo kan bij de 
besluitvorming tot een zo evenwichtig mogelijke belangenafweging en motivering 
worden gekomen. Dat is ten slotte de rol van het gemeentebestuur gezien de Algemene 
wet bestuursrecht1. 

Sinds 2007 heeft Beter Zeist en haar voorganger zich ingezet om participatie en 
inspraak in Zeist te optimaliseren. Dat is in het belang van allen die deel uitmaken van 
de Zeister samenleving. Dat is niet alleen gunstig voor het maatschappelijk draagvlak 
van besluitvorming, maar ook voor de kwaliteit van de besluiten. Zo kan 
ervaringsdeskundigheid en vakdeskundigheid vanuit de samenleving optimaal worden 
benut. Omgekeerd leren inwoners, organisaties en bedrijven dan ook van hun overheid. 

Vele voorstellen zijn door Beter Zeist vaak samen met andere organisaties ingediend. 
Zo hebben Beter Zeist en de groene organisaties onlangs nog op 29 juli een voorstel 
gedaan voor een participatie- en inspraakkader voor Zeist. Voordien gaat het om 
minstens 5 onderbouwde voorstellen over dit onderwerp. Verder wordt landelijk de 
regeling over inspraak in de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en WolBES 
uitgebreid naar participatie. Daarnaast wordt het uitdaagrecht wettelijk verankerd. U kunt 
het allemaal lezen in de rubriek participatie op de nieuwe website van Beter Zeist: 
www.beterzeist.com. Wij bepleiten dat deze en andere voorstellen de komende 
maanden worden betrokken bij de verdere vormgeving van de participatie en inspraak. 

Waarom gaan we hier op in? De reden is dat het participatie, inspraak en 
amendementsrecht met elkaar verweven zijn. Des te beter de participatie, des te minder 
is formele inspraak in het laatste stadium van beleidsvorming via Ronde Tafels e.d. 
nodig. Bijgevolg zal dan de behoefte aan amendementsrecht of burgerinitiatieven 
afnemen. Niemand zit te wachten op extra werk, ook inwoners niet. Zij willen in het 
algemeen hun vertegenwoordigers in de raad niet voor de voeten lopen of expres 
procedures frustreren. Dat gebeurt alleen noodgedwongen. Juist een goede 

 
1Awb, Afdeling 3.2 Zorgvuldigheid en belangenafweging, Afdeling 3.3. en Afdeling 3.7 Motivering.  
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beleidsvoorbereiding kan uiteindelijk vertraging voorkomen. Zo kunnen namelijk tijd, 
energie en geld vergende procedures worden voorkomen. Besparen op participatie 
levert onzes inziens geen echter echte besparingen op, alleen maar tijdelijk uitstel van 
kosten. 

Terugkomend op het voorstel hebben wij nog de volgende vragen: 

o Gaat het in het voorstel alleen om burgers of staat het voorgestelde recht op 
amendement ook open voor bedrijven, instellingen en (maatschappelijke) 
organisaties? 

o Is het zo dat volgens de komende regeling het presidium een 
burgeramendement toch kan tegenhouden? Wellicht is dat formeel zo, maar 
partijen kunnen toch ook burgergroepen standaard het voordeel van de twijfel 
gunnen? 

o Het lijkt ons gepast dat bij de evaluatie de Zeister samenleving en de indieners 
van de amendementen worden betrokken. Kan dat nader worden vastgelegd als 
het initiatiefvoorstel wordt uitgewerkt in een verordening? 

Tenslotte: Het voorstel is kennelijk begin maart van dit jaar door de D66 fractie 
ingediend. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat het pas nu in een Ronde Tafel 
wordt besproken? Zo laat het gemeentebestuur de kans voorbij gaan om bij de uiterst 
belangrijke voorstellen voor de komende decennia over energie en de omgeving de 
samenleving de kans te geven amendementen in te dienen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Hanna van den Dool 
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