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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Het burgerinitiatief “Atlantische buurt Maarssen” op de agenda van de raad te plaatsen
omdat het aan de eisen van artikel 2, 3, 4 en 5 van de Verordening Burgerinitiatief voldoet
2. Het burgerinitiatief behandelen in de commissie fysiek domein van 4 december 2018 en de
raad van 18 december 2018.
3. Het college vragen om de raad te adviseren over het Burgerinitiatief.

Samenvatting
Op maandag 5 november 2018 is het burgerinitiatief “Atlantische buurt Maarssen” ingediend bij de
griffier. Gevraagd wordt om een visie op te stellen voor het gebied gelegen tussen de Kennedylaan
en de Europalaan in Maarssen. De raad dient te besluiten of het burgerinitiatief voldoet aan de
vereisten en (voor inhoudelijke behandeling) wordt geagendeerd voor de raad.
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Bijlagen
1. Verzoek en aanbiedingsbrief Burgerinitiatief Atlatische Buurt Maarssen – 4-11-2018
(geanonimiseerd)
2. Burgerinitiatiefvoorstel (voor de raad) Atlantische Buurt Maarssen 4-11-2018
3. Visie op de Atlantische buurt Maarssen (4-11-2018)
4. Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen - handtekeningenl (alleen voor raadsleden
beschikbaar)

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect
De verordening Burgerinitiatief geeft (kiesgerechtigde) inwoners de mogelijkheid een voorstel in te
dienen om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht is van toepassing.
De artikelen 2 t/m 5 stellen een aantal eisen, waaraan is voldaan:
- het initiatief wordt door meer dan 50 personen ondersteund;
- het onderwerp “het opstellen van een visie” behoort tot de bevoegdheid van de raad;
- het betreft het gemeentelijk beleid;
- het betreft geen klacht of bezwaar;
- het gaat niet over een onderwerp waarover de raad korter den 2 jaar voor indiening een besluit
heeft genomen;
- het verzoek is tijdig bij de griffier ingediend en bevat een nauwkeurige omschrijving en toelichting;
- de personalia van de verzoeker en zijn plaatsvervanger zijn vermeld; omdat de plaatsvervanger niet
ingezetene is van de gemeente Stichtse Vecht zijn de verzoekers in de gelegenheid gesteld om per
omgaande een plaatsvervanger te vermelden die wel aan deze eis voldoet.
- de lijst met ondersteuningsverklaringen voldoet aan de eisen.
Argumenten
Op grond van artikel 6, lid 1 van de Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht,
beslist de raad in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het
burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien
verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de
dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist. Het verzoek is op 4 november 2018
ingediend en kan voor de agenda van 20 november worden geagendeerd.
In artikel 6 wordt verder bepaald dat indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4,
onder a (“een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad”), de raad het voorstel kan
doorzenden aan burgemeester en wethouders. Het vaststellen van een visie is de bevoegdheid van
de raad.
Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor de
eerstvolgende vergadering van de raad.
Kanttekeningen
Het vorige college heeft toegezegd om met een peiling te komen over het woningbouwplan
Kuijperstraat. Dit plangebied bevindt zich binnen de “Atlantische buurt”. Onderdeel van het
burgerinitiatief is het besluit dat tot de vaststelling van de visie in de raad geen besluiten worden
genomen over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Communicatie
De initiatiefgroep communiceert primair zelf over het burgerinitiatief. Vanuit de griffie zal een bericht
worden opgesteld over de behandeling in de raad van het burgerinitiatief.

De griffier
J.A. Hekman
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Financiën, risico’s en indicatoren
Vooralsnog niet van toepassing.
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Raadsbesluit
Onderwerp
Burgerinitiatief "Atlantische buurt Maarssen"
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

20 november 2018
Commissie

Registratie nummer

n.v.t.

Z/18/148650-VB/18/94217

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

De Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht;
het voorstel van de griffier van 6 november 2018;

Besluit
1. Het burgerinitiatief “Atlantische buurt Maarssen” op de agenda van de raad te plaatsen
omdat het aan de eisen van artikel 2, 3, 4 en 5 van de Verordening Burgerinitiatief voldoet
2. Het burgerinitiatief behandelen in de commissie fysiek domein van 8 januari 2019.
3. Het college vragen om een reactie te geven op het Burgerinitiatief.

20 november 2018
Griffier

Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend

