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T-132 7-5-2019 Gemeenteraad Reinders Instrument Burgerinitiatief 
evalueren

Toezegging sep-22 openstaand Het instrument 
Burgerinitiatief 
nauwlettend evalueren 
en met een scherpe 
analyse komen

Update 20-01-2022, Het instrument 
Burgerinitiatief wordt geëvalueerd. Er zal 
worden bekeken op welke punten dit 
instrument al dan niet herijkt dient te 
worden om zo goed mogelijk aan te sluiten 
bij de oorspronkelijk bedoeling van dit 
instrument en in de nieuwe raadsperiode 
aan de raad worden voorgelegd.      
Update 07-07-2021: het burgerinitiatief, 
een voorstel van een initiatiefgerechtigde 
om een onderwerp op de agenda van de 
vergadering van de raad te plaatsen, is 

     

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-24-6-mrt-Coronavirus-regiotaxi-
compensatieregeling-eigen-risico-kst-
riolering-leefbaarheidsbudget-
sportsraadsleden-AVU2021-burgerinitiatief-
samenwerken-dijken-jaarverslag-RBL.pdf

Bestuur en Financien

T-262.b 11-11-2020 Gemeenteraad Reinders Bestuurlijke vernieuwing 
voorleggen aan raad

Toezegging jun-21 openstaand N.a.v. gedane 
toezeggingen inzake 
startnotitie over 
participatie en 
bestuurlijke vernieuwing

Update 20-01-2022. De pioniersgroep 
heeft een korte evaluatie gehouden en de 
raad wordt daar op korte termijn over 
geïnformeerd waarna de toezegging kan 
vervallen. Voor de nieuwe raadsperiode 
worden nieuwe afspraken gemaakt.  
Update 21-09-21: De raad heeft een 
eerste fietstocht gehouden. Binnen de 
(sub)werkgroep zal overleg plaatsvinden 
over het vervolg .                                
Update 12-7-21: In de weekbrief van 17 
juni heeft de raad een terugkoppeling 
gekregen van de pioniersgroep. Voor de 
raad wordt een fietstocht georganiseerd 
indien de coronamaatregelen het toelaten. 
Daarnaast vinden er nog gesprekken 
plaats over de doorontwikkeling van de 
dorps- en wijkdemocratie.                 
Update 12-1-21: Voor bestuurlijke 
vernieuwing ligt het primaat bij de raad. Dit 
krijgt gestalte via de pioniersgroep 
bestuurlijk vernieuwing. Vanuit de 
pioniersgroep gaan twee subgroepen aan 
de slag met de onderwerpen dorps- en 
wijkdemocratie en democratische 
vaardigheden. Voor het zomerreces wordt 
de raad geïnformeerd over de stand van 
zaken. 

Bestuur en Financien

T-262.d 11-11-2020 Gemeenteraad Reinders Bestuurscultuur Toezegging jun-21 openstaand N.a.v. gedane 
toezeggingen inzake 
startnotitie over 
participatie en 
bestuurlijke vernieuwing

Update 20-01-2022, met 2 
subwerkgroepen wordt uitwerking 
gegeven aan een vervolg door mee te 
denken in het inwerktraject voor de raad 
en een enquête te houden na afloop van 
de vergaderingen. Voor de nieuwe 
raadsperiode worden nieuwe afspraken 
gemaakt. Hiermee kan de toezegging 
vervallen.                                            
Update 21-9-21: 
In Q4 2021 wordt met de raad een 
werkconferentie 'Intern raadstraject 
bestuurscultuur' gehouden. N.a.v. de 
bijeenkomst worden afspraken voor het 
vervolg gemaakt.
Update 12-7-21: Met fracties en in 
subgroepen zijn gesprekken gevoerd met 
het streven om in het 4e kwartaal een 
aantal concrete stappen te zetten en input 
mee te geven voor na de 
gemeenteraadsverkiezingen.             
Update 12-1-21: Als onderdeel van 
bestuurlijke vernieuwing wordt het 
onderwerp bestuurscultuur nader 
uitgewerkt door de fractievoorzitters, 
burgemeester en griffier.

Bestuur en Financien



T-411 13-1-2022 Gemeenteraad Reinders 1. mocht het naar aanleiding van 
klachten over het parkeren van 
vrachtauto’s en bedrijfsbusjes in 
woonwijken en aan de hand van 
de uit te voeren Mobiliteitsstudie, 
nodig zijn om met aparte 
regelgeving in de APV te komen, 
dan zal hij dat niet nalaten 
2. dit terugkoppelen aan de 
inspreker (Samen Stichtse Vecht)

Toezegging jun-22 openstaand 1. mocht het naar 
aanleiding van klachten 
over het parkeren van 
vrachtauto’s en 
bedrijfsbusjes in 
woonwijken en aan de 
hand van de uit te 
voeren Mobiliteitsstudie, 
nodig zijn om met aparte 
regelgeving in de APV te 
komen, dan zal hij dat 
niet nalaten
2. dit terugkoppelen aan 
de inspreker

Bestuur en Financien

T-413 18-1-2022 Bestuur & Fin. Reinders Voor de zomervakantie het 
Jaarverslag Klachtafhandeling 
2021 aan de raad aanbieden

Toezegging jun-22 openstaand Voor de zomervakantie 
het Jaarverslag 
Klachtafhandeling 2021 
aan de raad aanbieden

Bestuur en Financien
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