Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

8

Onderwerp:

Geldigheid burgerinitiatief realiseren coffeeshop

Datum:

30 augustus 2017

Portefeuillehouder:

ir. L.M. Nijkamp (drs. H.C.P. Noten)

Decosnummer:

657

Informant:

J. Leegwater
j.leegwater@dalfsen.nl
(0529) 488 230

Voorstel:
1. Het burgerinitiatief ‘realiseren van een coffeeshop’ geldig te verklaren.
2. De agendacommissie te verzoeken het onderwerp te agenderen voor behandeling.
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Inleiding:
In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de Verordening op het burgerinitiatief vastgesteld. Met het
burgerinitiatief kunnen initiatiefgerechtigden een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad
plaatsen. Dhr. Oosterveen heeft een burgerinitiatief ingediend op 3 augustus. Hij verzoekt het volgende
onderwerp/voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:
Het realiseren van een coffeeshop, om een gescheiden omgeving te creëren tussen volwassen
consumenten en minderjarige kinderen, wat tevens de stelselmatige overlast op straat, bij
schoolpleinen en sportvelden moet tegengaan evenals de stelselmatige overlast in woonwijken
doordat consumenten hun woning als zijnde coffeeshop gaan gebruiken.
Dit verzoek wordt ondersteund met 52 ondersteuningsverklaringen. Voordat de raad dit onderwerp/voorstel
agendeert voor behandeling en inhoudelijk bespreekt, moet de raad beslissen of het verzoek geldig is en
toegewezen moet worden.
Argumenten:
1.1
Het verzoek wordt door minimaal 50 initiatiefgerechtigden ondersteund
Geldige verklaringen zijn gedaan door initiatiefgerechtigden die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de
leden van de gemeenteraad of ingezetenen van de gemeente van twaalf jaar en ouder die met uitzondering
van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.Van de 52
ingeleverde ondersteuningsverklaringen zijn er 51 geldig. De ongeldige verklaring betrof een inwoner van de
gemeente Ommen.
1.2
Onderwerpen die niet tot de bevoegdheid van de raad horen zijn uitgesloten in de verordening
Uitgesloten zijn vragen over het gemeentelijk beleid, klachten over gedragingen, bezwaren tegen een besluit,
onderwerpen waarover eerder een besluit is genomen binnen dezelfde raadsperiode en onderwerpen die
niet behoren tot de bevoegdheid van de raad.
De bevoegdheid tot het vaststellen van coffeeshopbeleid en toezicht op horeca gelegenheden als
coffeeshops berust formeel bij de burgemeester. Op grond van zijn besluit is het verboden een coffeeshop te
exploiteren. Het realiseren van een coffeeshop is dan ook strikt genomen geen bevoegdheid van de raad. U
kunt daarom besluiten het burgerinitiatief ongeldig te verklaren.
De opvatting van de gemeenteraad over het nuloptiebeleid is echter wel van belang in het kader van de
gevolgen op het woon- en leefklimaat. Ook maken de opvattingen in bestuursprogramma en/of
coalitieakkoord onderdeel uit van de overwegingen van de burgemeester om tot zijn besluit te komen. Het
lokale coffeeshopbeleid is in 1999 ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraden van Dalfsen en
Nieuwleusen en is sindsdien inhoudelijk niet gewijzigd. Het onderwerp/voorstel in het burgerinitiatief leent
zich daarom wel voor bespreking door de gemeenteraad mits de voorgestelde besluiten passen bij de taken
en bevoegdheden van de raad. Dit zal worden besproken met de initiatiefnemer.
1.3
Het verzoek voldoet aan de overige voorwaarden in de verordening
Het verzoek is schriftelijk ingediend conform het model en is voorzien van naam, adres, geboortedatum en
handtekening van de aanvrager. Dit geldt ook voor de lijst met ondersteuningsverklaringen. Dhr. Oosterveen
heeft geen plaatsvervanger aangewezen.
2.1
Agenderen door de agendacommissie
In de verordening is opgenomen dat de behandeling zo spoedig mogelijk, maar niet later dan drie maanden
na indiening van het verzoek plaatsvindt. De verordening spreekt van agendering door de burgemeester.
Deze verordening houdt echter geen rekening met de later vastgestelde werkwijze in het Reglement van
orde, waar deze taak bij de agendacommissie is belegd.
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Kanttekeningen
Inhoudelijke bespreking is nu nog niet aan de orde -uw raad wordt slechts een besluit over de geldigheid
gevraagd- maar het bestuursprogramma geeft wel een duidelijke indicatie over de haalbaarheid van het
burgerinitiatief. In het coalitieprogramma 2014-2018 is namelijk opgenomen dat het nulbeleid voor de
vestiging van coffeeshops ongewijzigd blijft. De gemeenteraad is hier vanzelfsprekend niet aan gehouden en
heeft er geen besluit over genomen. Ook de burgemeester maakt daarin zijn eigen afweging.
Alternatieven:
Als uw raad besluit het verzoek af te wijzen omdat het onderwerp niet tot uw bevoegdheid hoort, kunt u het
voorstel doorzenden (aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester).
Duurzaamheid:
Er ligt geen relatie met het duurzaamheidsbeleid.
Financiële dekking:
Hiermee zijn geen kosten gemoeid.
Communicatie:
Geen.
Vervolg:
Als uw raad beslist dat het verzoek geldig is, wordt het burgerinitiatief op de agenda geplaatst voor een
inhoudelijke behandeling in oktober of november 2017. De griffie zal samen met de initiatiefnemer het
voorstel aan de raad nader uitwerken. Daarbij wordt waar nodig advies gevraagd aan de ambtelijke
organisatie.
Vertrouwelijkheid:
Openbaarmaking van de lijst met ondersteuningsverklaringen blijft achterwege. Het belang van
openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10
lid 2 sub e Wet openbaarheid van bestuur). Voor raadsleden ligt de lijst vertrouwelijk ter inzage.
Bijlagen:
Burgerinitiatief dhr. Oosterveen
Lijst met ondersteuningsverklaringen (vertrouwelijk)

Het presidium van de gemeenteraad van Dalfsen,
de voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 30 augustus 2017, nummer 657;
gelezen het verzoek van dhr. Oosterveen;
gelet op artikel 6 van de Verordening op het burgerinitiatief
besluit:

1. Het burgerinitiatief ‘realiseren van een coffeeshop’ geldig te verklaren.
2. De agendacommissie te verzoeken het onderwerp te agenderen voor behandeling.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 september 2017.
De raad voornoemd,

de plv. voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

