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Onderwerp: Actualisering Inspraakverordening 

Registratienummer: 569123 

Voorstel: 

1. De ‘Inspraakverordening gemeente Hof van 

Twente 2016' vaststellen 

2. De ‘Inspraakverordening 2005' intrekken 

  
  

Argumenten 

1.1 De huidige inspraakverordening dateert van 2005 

en dient geactualiseerd te worden. Door diverse wets- 

wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 

jaren, is de Inspraakverordening niet meer conform wet- 

en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de inwerking- 

treding van de gewijzigde Wro. Met de invoering van 

deze wet is de verplichting om voor elk RO-besluit een 

inspraakprocedure te voeren, vervallen. De achter- 

liggende gedachte hiervan is dat de algemene 

inspraakverordening algemeen geldt voor al het 

gemeentelijk beleid en daarmee ook voldoende 

waarborgen biedt voor RO-projecten. 

Een ander voorbeeld is het verplichten van de 

burgemeester om het eindverslag te vermelden in zijn 

burgerjaarverslag. Deze bepaling wordt geschrapt 

omdat de raad dit niet aan de burgemeester kan 

opleggen. Bovendien volgt uit artikel 170, tweede lid, 

onder b Gemeentewet, al dat de burgemeester in het 

burgerjaarverslag aandacht besteedt aan de kwaliteit 

van de gemeentelijke procedures op het vlak van 

Burgerparticipatie. Een volledig overzicht van de 

wijzigingen is als bijlage toegevoegd. 

1.2 Eris sprake van een wettelijke verplichting om 

over een inspraakverordening te beschikken. Op grond 

van art.150 Gemeentewet dient elke gemeente een 

Inspraakverordening te hebben betreffende de wijze 

waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de 

voorbereiding van gemeentelijk beleid worden 

betrokken. Het artikel is afgestemd met afdeling 3.4 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). In artikel 3:11 tot 

en met 3:17 Awb is de inspraakprocedure te vinden. 

Na ter inzage legging en bekendmaking van het 

beleidsvoornemen kunnen belanghebbenden ingevolge 

de Awb gedurende zes weken schriftelijk of mondeling 

hun zienswijze naar voren brengen. 



1.3 De inspraakverordening bepaalt, dat in beginsel 

de afdeling 3.4 procedure van de Awb van toepassing 

is bij inspraakprocedures. Door de actualisering kan de 

gemeente voor een aantal gevallen bepalen om een 

andere vorm dan de zogenaamde 3.4 Awb procedure 

van inspraak toe te passen. 

Risico’s 

Als uw raad dit voorstel niet overneemt dan zal de 

Inspraakverordening 2005 in stand blijven. In de 

huidige Inspraakverordening staan nog een aantal 

bepalingen die niet stroken met de meest recente 

wet- en regelgeving. 

Alternatieven 

Gelet op het voornemen! van het Riĳk om op korte 

termijn een wijziging van artikel 150 Gemeentewet 

door te voeren, kan de raad er ook voor kiezen om 

over 2 jaar een evaluatiemoment in te bouwen om te 

kijken of andere regelingen over inspraak en burger- 

participatie, op termijn kunnen samengaan. 

Burgerparticipatie is een vorm van interactief werken 

waarbij het gemeentebestuur in een open houding en 

in een vroeg stadium in gesprek gaat met burgers, 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of 

’ De Vereniging van Gemeenten (VNG) heeft in 2012 het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd tot wijzing 

van artikel 150 van de Gemeentewet. 

  

(geanonimiseerd)

anderen over beleidsvorming of uitvoering van beleid. 

Dit vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 

gestelde doelen te kunnen bereiken. Anders dan 

inspraak is dit vrijblijvend van aard. Het doel van 

participatie is dat gemeente en belanghebbenden 

samen vorm en inhoud geven aan plannen of beleid. 

Uitvoering 

Na het vaststellen van de Inspraakverordening 

gemeente Hof van Twente 2016 dient deze te worden 

bekendgemaakt op elektronische wijze in het 

Gemeenteblad en wordt een bericht van bekendmaking 

geplaatst in het Hofweekblad. De Inspraakverordening 

gemeente Hof van Twente 2016 zal met terugwerkende 

kracht in werking treden op 1 januari 2016. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaïris, de burgemgester, 
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drs. . Nauta-van Moorsel MPM 


