
Verzoek burgerinitiatiefvoorstel 
Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te 
plaatsen: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
Toelichting op voorstel: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

...........................….............................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
Naam: 
......................................................................................................................................................... 
Eerste voornaam en verdere voorletters: 
.............................................................................................................. 
Geboortedatum: 
......................................................................................................................................................... 
Adres: 
......................................................................................................................................................... 
Postcode: ................................Woonplaats: 
............................................................................................................... 
Handtekening: 
Plaatsvervanger: 
Naam: 
...........................…........................................................................................................................... 
Eerste voornaam en verdere voorletters: 
.............................................................................................................. 
Geboortedatum: 
......................................................................................................................................................... 
Adres: 
......................................................................................................................................................... 
Postcode: ................................Woonplaats: 
............................................................................................................... 
Handtekening: 
Bij het verzoek is een lijst gevoegd met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen 
van.............. initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen. 
 
 
Bijlage 1: 
bij de Verordening Burgerinitiatief Lisse 

 



 
 
Toelichting bij het formulier: Verzoek burgerinitiatiefvoorstel 
 
 
Wie mag een verzoek tot een burgerinitiatief doen? 
* Iedereen die mag stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad van Lisse; 
* Jongeren van 16 en 17 jaar die alleen vanwege hun leeftijd nog niet                                                        
   mogen stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad van Lisse. 
 
Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigheid is voldaan, is de situatie op 
de dag van indiening van het verzoek bepalend. 
 
Het burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden: 
a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
b. een vraag over het gemeentelijk beleid; 
c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging 
    van het gemeentebestuur; 
d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit     
    van het gemeentebestuur; 
e. een onderwerp waarover minder dan 1 jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door 
    de gemeenteraad een besluit is genomen; 
f. een voorstel dat in strijd is met een wettelijk voorschrift. 
 
Gelegenheid voor mondelinge toelichting 
U krijgt de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven, op het moment dat het voorstel in 
de raadscommissie en de raad wordt behandeld. U mag hiervoor een plaatsvervanger 
aanwijzen. De gegevens van deze plaatsvervanger moeten in het ‘Verzoek 
burgerinitiatiefvoorstel’ worden vermeld. 
 
Minimaal 50 ondersteuners 
Het burgerinitiatiefvoorstel moet door tenminste 50 initiatiefgerechtigden ondersteund worden. 
Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘Verklaring tot ondersteuning van het 
burgerinitiatiefvoorstel’. Op dit formulier moet ook het burgerinitiatiefvoorstel staan. Let op: dit 
moet in dezelfde bewoordingen als op het formulier ‘Verzoek burgerinitiatiefvoorstel’. U mag zelf 
ook als ondersteuner uw handtekening op het formulier ‘Verklaring tot ondersteuning van 
het burgerinitiatiefvoorstel’ zetten. 
 
Indiening 
U kunt uw burgerinitiatiefvoorstel met de ondersteunende handtekeningen indienen door deze af 
te geven aan de balie van het gemeentehuis of te sturen naar: 
Gemeenteraad Lisse 
t.a.v. de griffie 
Postbus 200 
2260 AE Lisse 
 
Vragen 
Als u vragen heeft kunt u zich wenden tot de griffie (tel. 0252-433129; e-mail: griffie@lisse.nl) 

 


