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Raadsnummer 16R6765

Ontvankelijkheidstoets burgerinitiatief van dierenwei naar
Raadsvoorstel kinderboerderij
Inleiding
Op 26 april 2016 heeft mevrouw Van der Burg-Verhoeven wonende te Eindhoven een
burgerinitiatief ingediend namens de 'Vrienden Van De Dierenwei Acht'. Het onderwerp
van het burgerinitiatief betreft de dierenweide in Acht. De raad wordt verzocht om
medewerking te verlenen aan het behoud van de huidige dierenweide en om deze te
kunnen veranderen naar een kinderboerderij op dezelfde plaats en met dezelfde
omvang.
Voorstel
1. Het burgerinitiatief Van dierenwei naar kinderboerderij ontvankelijk verklaren;
2. Het burgerinitiatief voor inhoudelijke behandeling verwijzen naar de
meningsvormende vergadering.
Ontvankelijkheidstoets
Het doel van een burgerinitiatief is om een onderwerp op de agenda van de raad te
plaatsen. Het is een manier van burgers om met een handtekeningenactie ervoor te
zorgen dat een onderwerp door de raad besproken gaat worden. In de Verordening
Burgerinitiatief Eindhoven 2008 zijn de vereisten opgenomen waaraan een initiatief
wordt getoetst. Het betreft vormvereisten en uitsluitingsgronden.
1. Vormvereisten
Voor de ontvankelijkheid van het verzoek is het allereerst van belang om vast te
stellen of aan de vormvereisten is voldaan. Geconstateerd is dat:

de handtekeningenformulieren per persoon de naam, het adres, de
geboortedatum en een handtekening bevatten;

er ruim 1500 formulieren met handtekeningen van Eindhovenaren zijn
ingediend, waarvan ruim 1400 uit Acht. Een steekproef – uitgevoerd door
Burgerzaken – bevestigt dat het minimumaantal geldige handtekeningen (250)
ruimschoots is gehaald;

op ieder formulier het onderwerp van het initiatief duidelijk is vermeld;

het onderwerp van het burgerinitiatief voldoende nauwkeurig is bepaald.
Het verzoek voldoet daarmee aan de vormvereisten.
2. Uitsluitingsgronden
In artikel 3 op de Verordening burgerinitiatief Eindhoven 2008 is bepaald waarover een
burgerinitiatief niet mag gaan:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

een onderwerp dat in strijd is met hogere wet- en regelgeving;
vragen naar de reden van het gevoerde of te voeren gemeentelijke beleid;
een onderwerp dat betrekking heeft op de interne bedrijfsvoering en
gemeentelijke arbeidsvoorwaarden;
een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over
een gedraging van het gemeentebestuur;
een onderwerp waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of
heeft opengestaan;
een onderwerp dat betrekking heeft op privébelangen;
een onderwerp waarover korter dan drie jaar voor indiening van het
burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

Met het burgerinitiatief verzoeken burgers de gemeenteraad op om medewerking te
verlenen aan het behoud van de huidige dierenweide en deze te kunnen veranderen
naar een kinderboerderij op dezelfde plaats en met dezelfde omvang. De initiatiefnemers
stellen dat “het opofferen van een prachtig stukje groen in het hart van Acht ten bate van
een supermarkt een onomkeerbaar groot verlies is voor het dorpse karakter van Acht’.
Ze pleiten voor behoud van de dierenweide en zo het behoud van een groen, ruimte
voor wandelaars en een historische plek in Eindhoven.
Er is geen uitsluitingsgrond van toepassing.
Vervolgprocedure
Op 10 mei 2016 wordt het burgerinitiatief in de raad aangeboden. Gebruikelijk is dat het
daarna wordt doorverwezen naar de meningsvormende avond.
Bijlage(n)
Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren:
b Burgerinitiatief
b Handtekeningen




De bijlagen worden meegestuurd
De bijlagen liggen ter inzage bij de griffie

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het presidium.
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven;
gezien het burgerinitiatief van dierenwei naar kinderboerderij van de Vrienden Van De
Dierenwei Acht;
gezien het behandelvoorstel van het presidium;
besluit:
1
2

het burgerinitiatief van dierenwei naar kinderboerderij ontvankelijk te verklaren;
het burgerinitiatief voor inhoudelijke behandeling te verwijzen naar de
meningsvormende vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2016.

J. Verheugt, griffier.

