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Burgerinitiatieven in Maastricht 

 

Sinds 2004 kunnen inwoners van Maastricht door middel van een burgerinitiatief een onderwerp op de 

agenda van de Raad zetten. De Rekenkamer Maastricht heeft onderzocht hoe de gemeente is omgegaan 

met de burgerinitiatieven die in de periode 2004-2009 zijn ingediend, en of daarin verbeteringen mogelijk 

zijn. 

 

Sinds de invoering van het burgerinitiatief in de gemeente Maastricht zijn er 9 burgerinitiatieven ingediend. 

Vergeleken bij andere gemeenten zijn dat er behoorlijk veel.  

De Verordening Burgerinitiatief Maastricht bevat informatie over de eisen die aan een burgerinitiatief worden 

gesteld. De manier waarop de gemeente omgaat met burgerinitiatieven is daarin ook deels terug te vinden. 

Daarnaast heeft zich in de praktijk een vaste procedure ontwikkeld voor de verschillende stappen in het 

proces.  

 

Die procedure verloopt op onderdelen prima. De indieners zijn tevreden over de intakeprocedure door de 

raadsgriffie en vinden in het algemeen dat hun voorstel voldoende aandacht van de Raad krijgt. Het hele 

proces van indiening tot besluitvorming duurt meestal anderhalf tot 2 maanden, veel sneller kan dat niet.  

 

Er zijn ook zaken die verbetering verdienen. Zo laat de gemeente nog wel eens steken vallen in de 

communicatie naar de indieners over de behandeling van hun initiatief in de raadscommissie en de plenaire 

raadsvergadering. Bovendien zouden de indieners achteraf graag van de gemeente horen wat er met hun 

voorstel en het raadsbesluit is gedaan. Dat gebeurt nu vaak niet, ook omdat onduidelijk is wie daarvoor 

binnen de gemeente verantwoordelijk is. De rekenkamer beveelt de Raad aan om hier nadere afspraken 

over te maken met het College. 

 

Een belangrijk verbeterpunt betreft de manier waarop een burgerinitiatief in een raadsvoorstel wordt 

vertaald. Omdat het burgerinitiatief in eerste instantie een aangelegenheid is van de Raad, maakt de griffie 

het raadsvoorstel. Dat is meestal zeer beknopt en legt geen link met het bestaande beleid. De rekenkamer 

beveelt de Raad aan voortaan advies van het College te vragen bij het opstellen van het raadsvoorstel. 

Het onderzoeksrapport wordt op 25 november a.s. om 15.00 uur aangeboden aan burgemeester Hoes als 

voorzitter van de Raad. Het rapport is vanaf donderdagmiddag 25 november beschikbaar op 

www.rekenkamermaastricht.nl 
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