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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Het burgerinitiatiefvoorstel “Met spoed een besluit nemen over de herindeling
van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018
verwerpen” geldig verklaren omdat voldaan is aan alle voorwaarden zoals
deze volgen uit de Verordening burgerinitiatief.
Het voorstel
het burgerinitiatiefvoorstel geldig te verklaren
Aanleiding
Op 1 februari 2019 is een burgerinitiatief “Met spoed een besluit nemen over
de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2
oktober 2018 verwerpen” ingediend. Op 11 februari 2019 heeft het presidium,
op grond van artikel 6 van de Verordening Burgerinitiatief, uw Staten
geadviseerd het burgerinitiatiefvoorstel geldig te verklaren en vervolgens te
agenderen ter inhoudelijke bespreking op 22 februari 2019. Op basis van
hetzelfde artikel 6 van voormelde verordening dienen uw Staten zich nu
definitief uit te spreken over de vraag, of het burgerinitiatiefvoorstel rechtsgeldig
is. Indien uw Staten besluiten dat het initiatief rechtsgeldig is, is het daarnaast
wenselijk dat PS zich uitspreken over een datum wanneer het initiatief inhoudelijk
wordt behandeld.

Datum

Bevoegdheid
Uit artikel 6 van de verordening vloeit voort dat Provinciale beslissen of een
burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten wordt
geplaatst.
Doel
Doel van dit voorstel is om een besluit te nemen ten aanzien van de
rechtsgeldigheid van het burgerinitiatief. Indien hieraan is voldaan kan het ter
inhoudelijke bespreking geagendeerd worden voor Provinciale Staten
Argumenten

1. Het burgerinitiatief is ingediend door een initiatiefgerechtigde en wordt
ondersteund door meer dan 1000 initiatiefgerechtigde.
1.1.
1.2.

Indiener is initiatiefgerechtigd nu zij kiesgerechtigd is voor de
verkiezingen van Provinciale Staten in Noord-Brabant.
Het burgerinitiatief wordt ondersteund door 1485 initiatiefgerechtigden.
De griffie heeft de lijsten eerst visueel gecontroleerd en vastgesteld dat
voor 1484 personen geldt zij (volgens eigen opgave) in Noord-Brabant
woonachtig zijn en ouder zijn dan 18 jaar. Vervolgens zijn van deze
groep 343 personen (uitgaande van een betrouwbaarheidsniveau van
95% hadden 305 mensen benaderd moeten worden) persoonlijk
benaderd om te kunnen vaststellen of men inderdaad kennis heeft van
het initiatief en het burgerinitiatief dus ook feitelijk ondersteunt. Van de
343 benaderde personen heeft ruim 97% bevestigd dat zij het initiatief
ondersteunen. Op grond van de toetsen is het aannemelijk dat er
voldoende steun (minimaal 1000 geldige ondersteuningsverklaringen) is
voor het burgerinitiatief.
Er wordt dan ook voldaan aan artikel 2, tweede lid onder a van de
Verordening.

2. Het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden zoals deze voortvloeien uit
artikel 4
2.1.

2.2
2.3

2.4

2.5

Het initiatief is een bevoegdheid van PS. PS zijn immers degene die
een herindelingsadvies vaststellen dat vervolgens aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt gezonden (art. 4,
eerste lid en artikel 8, vijfde lid Wet Ahri).
Er is geen sprake van een vraag over provinciaal beleid.
Het onderwerp is geen klacht in de zin van artikel 9 van de Algemene
wet bestuursrecht of een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Provinciale Staten hebben de afgelopen vier jaar niet eerder een besluit
genomen over een herindelingsadvies tot samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
Het betreft geen onderwerp dat tot de persoonlijke levenssfeer behoort
of dat in strijd is met de universele verklaring van de rechten van de
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3. Het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden zoals deze voortvloeien uit
artikel 5
3.1.
3.2

Het initiatief is op 1 februari 2019 schriftelijk ingediend bij de voorzitter
van Provinciale Staten en op de daarvoor beschikbare formulieren.
Het verzoek is nauwkeurig omschreven en bevat een uitgebreide
toelichting. Daarnaast zijn de NAW-gegevens van verzoeker en van
ondersteuners aangeleverd.

Kanttekeningen

2. Het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden zoals deze voortvloeien uit
artikel 4
2.4

Artikel 4, eerste lid onder e luidt als volgt:

een onderwerp waarover korter dan vier jaar voor indiening van het
burgerinitiatief door Provinciale Staten een besluit is genomen
GS hebben een herindelingsadvies aan PS voorgelegd. Dit advies zou
op 7 december 2018 worden behandeld door PS. Voorafgaand aan de
inhoudelijke behandeling hebben PS besloten, naar aanleiding van een
verzoek van GS, het voorstel van de agenda af te voeren. Dit is een
procesbesluit geweest en geen besluit zoals bedoeld in artikel 4 van de
Verordening. Dit artikel is opgenomen ter voorkoming dat recente
besluiten van Provinciale Staten terug worden gedraaid door middel van
een burgerinitiatief.
Financiën
nvt
Europese en internationale zaken
nvt
Planning
Indien besloten wordt dat sprake is van een rechtsgeldig burgerinitiatief moet het
initiatief geagendeerd worden voor een vergadering van Provinciale Staten ter
inhoudelijke bespreking.
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Het presidium van de provincie Noord Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mr. K.A.E. ten Cate

Opdrachtgever: Presidium van de provincie Noord-Brabant
Opdrachtnemer: de heer R.A. Toebak, (06) 52 79 43 70, rtoebak@brabant.nl,

4/4

