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Motie

Transparante financiering burgerinitiatieven

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 en 4 november 2016 

Constateert dat:

Het college stelt dat zij initiatieven van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke

organisaties aanmoedigt en omarmt

Hiervoor een budget van € 25.000 beschikbaar wordt gesteld

Er geen regels worden opgesteld voor het maken van aanspraak hierop

Overwegend dat:

Het tot het wezen van een overheid behoort om transparant te zijn

Zoveel als mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden

gestimuleerd om met initiatieven te komen

(overheids)participatie noodzakelijk is bij een zich terug trekkende overheid in een 

samenleving waar 'eigen kracht' voorop staat

Onderbouwd moet kunnen worden waarom het ene initiatief wel wordt ondersteund en het 

andere niet

De raad haar controlerende taak moet kunnen uitoefenen

Verzoekt het college:

Eenvoudige en eenduidige spelregels op te stellen voor het aanvragen van ondersteuning bij 

een burgerinitiatief

Dit ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.

De spelregels te publiceren op de website.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekend door:
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Motie

Transparante financiering burgerinitiatieven

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 en 4 november 2016 

Constateert dat:

Het college stelt dat zij initiatieven van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke

organisaties aanmoedigt en omarmt

Hiervoor een budget van € 25.000 beschikbaar wordt gesteld

Er geen regels worden opgesteld voor het maken van aanspraak hierop

Overwegend dat:

Het tot het wezen van een overheid behoort om transparant te zijn

Zoveel als mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden

gestimuleerd om met initiatieven te komen

(overheids)participatie noodzakelijk is bij een zich terug trekkende overheid in een 

samenleving waar 'eigen kracht' voorop staat

Onderbouwd moet kunnen worden waarom het ene initiatief wel (firtZurdeèf) wordt 

ondersteund en het andere niet

De raad haar controlerende taak moet kunnen uitoefenen

Verzoekt het college:

Eenvoudige en eenduidige spelregels op te stellen voor het aanvragen van ondersteuning bij 

een burgerinitiatief

Dit ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.

De spelregels te publiceren op de website.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekend door:
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