
Artikel 37 Initiatiefvoorstellen 
1. Een voorstel aan de raad, uitgaande van één of meer raadsleden, niet zijnde een 

voorstel als bedoeld in de artikelen 34 en 36 van dit reglement, moet schriftelijk en door 
de voorsteller(s) ondertekend, worden ingediend bij de voorzitter, die het met 
inachtneming van de in artikel 11 bedoelde termijnen op de agenda van de 
eerstvolgende vergadering plaatst. 

2. De raad bepaalt de datum van behandeling. Indien de raad bepaalt dat behandeling 
plaatsvindt in dezelfde raadsvergadering dan gebeurt dit nadat alle op de agenda 
voorkomende voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat het 
voorstel met het oog op de orde van de vergadering tezamen met een ander 
geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld. De raad kan bepalen dat 
het voorstel eerst voor advies aan een raadscommissie wordt voorgelegd. In dat geval 
bepaalt de raad in welke vergadering het voorstel opnieuw wordt geagendeerd.  

3. De raad stelt het college in de gelegenheid een reactie te geven op het initiatiefvoorstel. 
Het college maakt zijn mening omtrent een aan hem voorgelegd initiatiefvoorstel 
schriftelijk aan de raad kenbaar.  

4. Indien de indieners het voorstel – al dan niet naar aanleiding van de reactie van het 
college of het advies van een raadscommissie – wijzigen, doen zij daarvan schriftelijke 
mededeling aan de voorzitter. Deze stelt vervolgens de raad in kennis van de 
wijzigingen. 

5. De voorzitter stelt het initiatiefvoorstel aan de orde op de door de raad vastgestelde 
datum ongeacht of het college zijn mening ten aanzien van het voorstel kenbaar heeft 
gemaakt, tenzij de voorstellers de voorkeur geven aan behandeling op een latere datum. 
Indien zij de voorkeur geven aan behandeling op een latere datum, doen zij daarvan 
mededeling aan de raad. 

6. De raad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een 
initiatiefvoorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening. 

  
Toelichting 
Artikel 147a, eerste lid, van de Gemeentewet geeft een raadslid het recht een voorstel voor 
een verordening of een ander voorstel ter behandeling in de raad in te dienen. Het tweede lid 
van dit artikel bepaalt dat de raad regelt op welke wijze een initiatiefvoorstel voor een 
verordening wordt ingediend en behandeld. Het eerste en het tweede lid van artikel 37 
voorzien hierin.  
Artikel 147a, derde lid, van de Gemeentewet bepaalt in tegenstelling tot artikel 147a, tweede 
lid, dat voor andere initiatiefvoorstellen geen verplichte behandeling voorgeschreven is. Dit 
betekent dat de raad (aanvullende) voorwaarden kan stellen aan het in behandeling nemen 
van een ander initiatiefvoorstel dan de wijziging van een verordening. Hiertoe is lid 6 
opgenomen.  
Het eerste lid van het artikel houdt in dat de voorzitter het initiatiefvoorstel zo spoedig 
mogelijk op de agenda plaatst; maar de voorzitter plaatst het voorstel echter niet meer op de 
agenda, nadat de oproep verzonden is. Dit laat de mogelijkheid onverlet voor het individuele 
raadslid om op grond van artikel 10 derde lid, het initiatiefvoorstel toch aan de agenda toe te 
voegen.  
Aangezien het voor de hand ligt om de raad tevens de mogelijkheid te geven om een 
initiatiefvoorstel tezamen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp te behandelen, 
is deze mogelijkheid in het tweede lid opgenomen.  
Als de raad andere voorwaarden voor het indienen van een initiatiefvoorstel, niet zijnde een 
verordening, wenselijk acht, kunnen deze op basis van het zesde lid worden vastgesteld. 
Initiatiefvoorstellen moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als “gewone” 
raadsvoorstellen. 
Elk voorstel moet voorzien zijn van een ontwerpbesluit. Bij voorstellen die strekken tot 
wijziging van de begroting moet een comptabiliteitsbesluit gevoegd zijn.  
Behandeling van het initiatiefvoorstel in de vergadering vindt plaats als volgt: 
1) De indiener krijgt de mogelijkheid het initiatiefvoorstel kort toe te lichten; 



2) De raad reageert in eerste termijn  
3) Het college geeft desgewenst of desgevraagd een reactie op het voorstel 
4) Indiener reageert op eerste termijn raad en reactie college 
5) Vervolgens volgt een eventuele tweede termijn  
6) Slotreactie indiener 
7) Stemming 
 


