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onderwerp : wetswijziging initiatiefvoorstel 
 
Op 1 februari 2016 zijn wijzigingen in de Gemeentewet ingegaan. 
Ondermeer op artikel 147a, Dat gaat over het recht van een raadslid om een initiatiefvoorstel 
in te dienen. Nieuw , vierde lid,is dat het college wensen en bedenkingen over dat voorstel 
kenbaar moet kunnen maken. Pas nadat het college daartoe in de gelegenheid is gesteld, 
kan de raad een besluit nemen over het betreffende initiatiefvoorstel. 
Het Reglement van Orde van de gemeenteraad zal hierop aangepast worden. 
Daarin zal dan de termijnen worden opgenomen voor de indienen van de wensen en 
bedenkingen door het college. 
 
Zoals gesteld, de werkwijze moet nog nader worden uitgewerkt. 
Op verzoek van de indienende fractie, wordt het voorstel eerst nog in de arc behandeld, 24 
maart, voor de behandeling in de raad van 14 april. De behandeling in de raad is volgens de 
oude procedure tot stand gekomen. 
 
Geadviseerd wordt een week als termijn in te stellen waarin het college te kennen geeft 
wensen en bedenkingen in te willen dienen, en dertig dagen als termijn om die wensen en 
bedenkingen te formuleren. 
 
Bij deze het verzoek aan  het college om aan te geven of zij wensen en bedenkingen 
op  het initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen BES inzake de Kogendijk willen 
indienen. 
 
Bij een neen, kenbaar te maken op de arc van 24 maart, wordt het initiatiefvoorstel 
behandeld op de raadsvergadering van 14 april. 
 
Bij een ja, kenbaar te maken op de arc van 24 maart, wordt de behandeling van het 
initiatiefvoorstel geagendeerd voor de volgende raad, 2 juni 2016. 
De zienswijze van het college dient dan uiterlijk 23 april 2016 beschikbaar te zijn. 
De fractie kan dan op de, niet verplichte, arc van 12 mei hun reactie op de zienswijze van het 
college kenbaar maken.  
 
 
Bergen, 17 maart 2016 
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