Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 4.
Voorstel tot behandeling burgerinitiatief
bewoners Burg. Van Kluyvestraat e.o. inzake
aanleg speeltuin te Dinxperlo
AAN DE RAAD
Samenvatting
Voorgesteld wordt het ingekomen burgerinitiatief van bewoners van Burg. Van Kluyvestraat en
omgeving te Dinxperlo ter advisering voor te leggen aan het college van burgemeester en
wethouders.
Inleiding
Op 28 septemberjl. is een burgerinitiatiefvoorstel ingekomen van bewoners van de Burg. Van
Kluyvestraat en omgeving te Dinxperlo voor de aanleg van een speeltuin aan de Burg. Van
Kluyvestraat 1 te Dinxperlo ter vervanging van een bestaande speeltuin.
De Verordening Burgerinitiatief gemeente Aalten 2008 geeft aan dat de gemeenteraad het initiatief
voor zijn eerstvolgende vergadering agendeert.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De Verordening burgerinitiatief gemeente Aalten.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Door de bewoners van de Burg. Van Kluyvestraat en omgeving is een burgerinitiatiefvoorstel
ingediend voor de aanleg van een speeltuin ter vervanging van een bestaande speeltuin.
De Verordening burgerinitiatief gemeente Aalten geeft een inwoner van Aalten het recht om een
onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.
De verordening bepaalt dat de raad een burgerinitiatief op de agenda plaats voor zijn eerstvolgende
vergadering na de datum van indiening van het initiatief, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde
een geldig verzoek is ingediend. Er moeten tenminste twee weken liggen tussen de dag van
indiening en de dag van de vergadering. Het verzoek is tijdig voor deze raadsvergadering ingediend.
Ingevolge de verordening moet het initiatief door tenminste 30 initiatiefgerechtigden worden
ondersteund. Het verzoek is ingediend door 1 initiatiefneemster en 50 medeondertekenaars. Het
initiatief wordt dus voldoende ondersteund en voldoet aan de criteria zoals gesteld in de verordening.
Met betrekking tot het voorliggende burgerinitiatief wordt opgemerkt dat een dergelijk verzoek
getoetst dient te worden aan de vastgestelde Nota speelvoorzieningen en Ontmoeting. Daarnaast is
het niet bekend of de aangedragen locatie geschikt is en of hiervoor financiële middelen beschikbaar
zijn. Om het initiatief goed te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat deze aspecten eerst worden
onderzocht. Vandaar dat wordt voorgesteld om het burgerinitiatief ter advisering voor te leggen aan
het college van burgemeester en wethouders. Zodra het advies is ontvangen wordt dit initiatief aan
de orde gesteld in het rondetafelgesprek Ruimte waarna de raad een besluit kan nemen over het
burgerinitiatief.
Alternatieve beleidskeuzes
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Financiële consequenties

Nog niet bekend.
Participatie en Communicatie

lnitiatiefneemster wordt uitgenodigd voor de raadsvergadering en heeft
verordening de gelegenheid om het initiatief mondeling toe te lichten.
—

Vervoigstappen inclusief tijdspad
Raad 20 oktober
Initiatief ter advisering voorleggen aan college;
Zodra advies is ontvangen agenderen voor RTG Ruimte
Vervolgens bespreken in Raad
-

-

-

-

Bijlagen
Verzoek burgerinitiatief d.d. 28 september 2015

Aalten, 29 september 2015

De voorzitter en de griffier van de gemeenteraad van Aalten,
De voorzitter,
De griffier,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

—

op grond van de

Gemeente

Aaften
De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van van de voorzitter en griffier d.d. 29september2015;

gelet op het bepaalde in de Verordening burgerinitiatief gemeente Aalten;

BESLUIT

a.
b.

het burgerinitiatief van de bewoners van de Burg. Van Kluyvestraat te Dinxpetlo ter advisering
voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders;
het burgerinitiatief zodra het advies van het college is ontvangen te agenderen voor het
rondetafelgesprek Ruimte en daarna te agenderen voor zijn vergadering.
-

—

AALTEN, 20 oktober 2015
De Raad voornoemd,
De Griffier,

zÇ
M.A.J. Fiering

t

