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Plan van aanpak onderzoek Behandeling burgerinitiatieven 
gemeente Maastricht 
 

Achtergrond en aanleiding 

Sinds de invoering van de mogelijkheid van een burgerinitiatief in Maastricht in 2004 hebben inwoners 

diverse malen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Een burgerinitiatief is een verzoek van een groep 

inwoners om een plan of ontwikkeling op de agenda van de raad te zetten. Voor een initiatief voor de stad 

zijn 300 handtekeningen nodig van kiesgerechtigde inwoners onder wie ook jongeren vanaf 16 jaar. Als het 

verzoek voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld, moet de gemeenteraad het initiatief bespreken 

(uit: Burgerjaarverslag 2008). 

 

Voor alle betrokkenen, inclusief de gemeenteraad, betreft het een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Raad 

en rekenkamer zijn benieuwd naar de ervaringen met dit nieuwe instrument, en wat er is gebeurd met de 

ingediende burgerinitiatieven nadat ze zijn behandeld in de gemeenteraad. De Raad heeft daar zelf nog 

onvoldoende zicht op. Om die reden heeft de Rekenkamer Maastricht besloten een beknopt onderzoek te 

doen naar de behandeling van burgerinitiatieven in de gemeente Maastricht. 

 

Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de ingediende burgerinitiatieven, de manier waarop deze zijn 

behandeld door de gemeente en waartoe de initiatieven hebben geleid. Dat leidt tot de volgende 

onderzoeksvraag: 

Wat is er gebeurd met de tussen 2004 en 2010 ingediende burgerinitiatieven en zijn er 

verbeteringen mogelijk in het proces van behandeling? 

 

Deze onderzoeksvraag kan worden uitgesplitst in de volgende deelvragen: 

1. Welke burgerinitiatieven zijn ingediend in de genoemde periode? 

2. Hoe zijn deze initiatieven behandeld door de gemeenteraad en wat waren de uitkomsten? 

3. Wat hebben bestuur en apparaat vervolgens gedaan met de raadsbesluiten over de 

burgerinitiatieven? 

4. Op welke wijze zijn betrokkenen – met name de indiener(s) en de Raad – over de afhandeling 

geïnformeerd? 

5. Zijn er verbeteringen mogelijk in de wijze waarop de burgerinitiatieven zijn afgehandeld, inclusief de 

communicatie met indiener(s) en Raad? 

 

Aanpak van het onderzoek 

Het betreft een beknopt onderzoek met een inventariserend karakter. Op basis van door de gemeente 

aangereikte documentatie en enkele (telefonische) interviews met betrokken ambtenaren zal een 
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inventarisatie worden gemaakt van de ingediende en behandelde burgerinitiatieven. Vervolgens zal door 

middel van een korte (eventueel telefonische) enquête onder de indieners van de burgerinitiatieven worden 

onderzocht of en hoe met hen over de afhandeling is gecommuniceerd, en of zij ruimte zien voor 

verbetering. 

 

Planning van het onderzoek 

 

Fase Planning (gereed) Dagen onderzoeksteam 

1. Voorbereiding (PvA en toelichten aan 

gemeentesecretaris) 

Februari/maart 2010 0,5 

2. Dossieronderzoek, inclusief enkele 

interviews bij de gemeente 

April 2010 2 

3. Informatieverzameling bij indieners April 2010 1 

4. Vaststellen analyse en opstellen Nota 

van Bevindingen 

Mei 2010 2 

5. Opstellen eindrapportage  Begin juni 2010 2 

5. Toezending aan Raad en officiële 

aanbieding 

Eind juni 2010 1 

Totaal   8,5 

 

 

 

 

 


