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Aanleiding  

Op het landelijke D66-congres is de resolutie Democratie 

van Nu aangenomen. Daarin staan denkrichtingen voor 

een gezonde democratie voor vandaag en morgen. 

Primair gericht op de nationale politiek, maar lokaal 

ook zeer goed toepasbaar. Ook is recent de 

handreiking Democratie van Nu verschenen om deze 

voorstellen toepasbaar te maken in de lokale praktijk.1  

Na de aangenomen resolutie heeft het 

afdelingsbestuur van D66 Den Haag een werkgroep 

samengesteld om advies uit te brengen over de lokale 

democratie in Den Haag. Onderdelen van de resolutie 

werden aangemerkt om verder uit te werken. In 

gesprekken met een aantal Haagse D66’ers kwamen 

enkele lijnen naar voren die verder zijn uitgewerkt. Wij 

willen de Haagse D66’ers die hebben meegeholpen bij 

de totstandkoming van dit rapport hartelijk bedanken 

voor hun hulp, hun bereidwilligheid en hun tijd.  

Dit rapport is tot stand gekomen in de periode dat er 

werd onderhandeld over een nieuw coalitieakkoord 

(najaar 2019). Dit was een goede kans om een aantal 

ideeën, die nog in een enigszins prematuur stadium 

waren, iets versneld uit te werken om het zo te 

kunnen voorstellen aan de D66-onderhandelaars. Voor 

wat betreft het idee van de burgerfora is dat geslaagd: 

het voorstel hiertoe is opgenomen in het 

coalitieakkoord.  

 

                                           
1 https://d66.nl/handreiking-democratie-van-nu/ 
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Dit rapport bevat voorstellen voor bestuur en fractie 

van D66 Den Haag. Dat kan bijvoorbeeld dienen als 

inzet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 

2022 en de daaropvolgende collegeonderhandelingen. 

Ook kunnen onderdelen uit dit rapport gebruikt 

worden in initiatiefvoorstellen, moties of schriftelijke 

vragen. 

Democratie, heel belangrijk 

Democratie en bewonersparticipatie is voor de 

gemeente Den Haag natuurlijk niet nieuw. Wekelijks, 

zo niet dagelijks, betrekt de gemeente inwoners bij de 

beleidsvorming van de stad. De adviesgroep is van 

mening dat er al veel (goed) gebeurt, maar dat het op 

onderdelen ook steviger, duidelijker en beter of 

concreter kan. 

Steviger moet de bewonersparticipatie: dit moet beter 

verankerd worden in de gewone beleidscyclus. Dit 

betekent dat we heel wat vragen en verwachten van 

mensen die namens de gemeente contact hebben met 

inwoners van onze stad. Dat inwoners van Den Haag 

meedenken over het maken van gemeentelijk beleid, 

moet een vanzelfsprekendheid zijn. Een goede, 

positieve grondhouding van een ambtenaar of 

wethouder is daarbij van belang. Ambtenaren moeten 

hiervoor voldoende toegerust zijn. Dat kan met een 

uitbreiding van het bestaande cursusaanbod, indien 

nodig.  

Duidelijkheid staat voorop. Wees als wethouder, als 

raadslid of als gemeenteambtenaar glashelder over 
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wat bewoners kunnen verwachten van hun inspanning. 

Doe het alleen als mensen echt iets in te brengen 

hebben, niet als je plannen al in een eindstadium zijn. 

Dit is vaak valkuil bij participatie.  

Democratie kan altijd beter, democratie is nooit ‘af’. 

Deze werkgroep doet daarom een aantal voorstellen 

om de democratie in Den Haag beter, concreter en 

steviger te maken. 

In alle gesprekken die we als adviesgroep hebben 

gevoerd kwam het belang van helder zijn over 

participatie aan bod, evenals het burgerforum en de 

openbare hoorzitting. Deze voorstellen willen we graag 

prioriteit geven in dit rapport, omdat ze voor Den Haag 

het meest ingrijpend zijn en het meeste kunnen 

opleveren voor de lokale democratie. Daarnaast zijn er 

een aantal andere voorstellen uit de landelijke 

resolutie, die we zeker aan bod laten komen.  
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Voorstellen Adviesgroep Democratie van Nu 
D66 Den Haag 

1. Zorg voor heldere processen bij participatie 

Eerlijk zijn over participatietrajecten is cruciaal. 

Mensen dragen graag hun steentje bij als het om hun 

buurt, wijk of stad gaat. Aan het begin van een 

beleidstraject leven er op het stadhuis misschien al 

beelden waar de uitkomsten aan moeten voldoen, 

maar worden die beelden nog onvoldoende onder 

woorden gebracht.  

Als het definitieve besluit dan een andere vorm 

aanneemt dan het beeld bij de meedenkers uit de 

stad, zorgt dat voor frustratie.  

We zien de volgende verbeterpunten: 

- De ruimte die er in het participatietraject nog 

is, moet duidelijk worden aangegeven aan de 

inwoners. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand 

van de Vier Participatieniveau’s2, die de 

gemeente nu al af en toe gebruikt. De 

gemeenteraad, maar ook de buurt zelf, moeten 

al in het beginstadium hierbij betrokken 

                                           
2 De vier niveaus zijn: raadplegen, adviseren coproduceren 

en meebeslissen (https://www.denhaag.nl/nl/in-de-
stad/denk-mee/de-4-participatieniveaus.htm).  
Deze niveaus zijn gebaseerd op de participatieladder van de 

Amerikaanse politicologe Arnstein (Arnstein, 1969). Haar 
ladder wordt gebruikt om participatie achteraf te beoordelen. 
Het onderscheidt drie niveaus met elk twee à drie treden: 
non-participatie (nonparticipation), nepparticipatie 

(tokenism) en burgermacht (citizen control). De laagste 
treden zijn manipulation en therapy, de hoogste partnership, 
delegated power en citizen control.  

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/denk-mee/de-4-participatieniveaus.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/denk-mee/de-4-participatieniveaus.htm


5  

worden. Welk kader geven Haagse politici 

vooraf mee aan het participatietraject? Het 

college moet de raad informeren over het 

voorgestelde niveau van 

bewonersbetrokkenheid, naar de stad kan dat 

via de gemeentelijke website.  

o We stellen voor dat het kader voor 

bewonersparticipatie, de Inspraak- en 

participatieverordening 20123, opnieuw 

wordt bekeken en waar nodig wordt 

geüpdatet.  

o We stellen voor dat elk stuk dat naar de 

gemeenteraad wordt gestuurd door het 

college, een paragraaf over 

bewonersbetrokkenheid bevat.  

o We stellen voor dat 

informatievoorziening richting bewoners 

online vervolgens wordt geüpdatet.4  

- Achteraf moeten inwoners goed worden 

geïnformeerd over de uitkomsten van ‘hun’ 

participatietraject, maar ook met de uitkomsten 

van het beleidstraject. Inwoners die hebben 

meegedacht over de inrichting van hun straat 

of bijvoorbeeld over het kwaliteitsniveau van de 

zorg hebben er recht op te weten wat er met 

hun inbreng is gebeurd. Ideeën die worden 

meegenomen worden expliciet benoemd, maar 

ook de ideeën die niet zijn meegenomen in het 

beleid krijgen een plek. Het college wordt 

verplicht om uit te leggen waarom het idee het 

niet gehaald heeft. Daar kan een plausibele 

                                           
3 https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/beleid-
en-regelgeving/regelgeving-zoeken/inspraak-en-

participatieverordening-den-haag-2012.htm   
4 https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/denk-mee/de-4-
participatieniveaus.htm   

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/beleid-en-regelgeving/regelgeving-zoeken/inspraak-en-participatieverordening-den-haag-2012.htm
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/beleid-en-regelgeving/regelgeving-zoeken/inspraak-en-participatieverordening-den-haag-2012.htm
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/beleid-en-regelgeving/regelgeving-zoeken/inspraak-en-participatieverordening-den-haag-2012.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/denk-mee/de-4-participatieniveaus.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/denk-mee/de-4-participatieniveaus.htm
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reden voor zijn, maar dat moet dan wel 

uitgelegd worden.5 Bij zienswijzeprocedures, 

bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen, is het 

college al verplicht om te reageren op de 

zienswijzen en aan te geven wat ermee gedaan 

is.  

 

Door helder te zijn bij bewonersbetrokkenheid voelen 

mensen zich serieus genomen en worden zij daarmee 

al uitgenodigd om zich een volgende keer weer in te 

spannen voor hun buurt, hun omgeving en hun stad.  

Eerlijk en transparant zijn is belangrijk bij 

bewonersbetrokkenheid. Het college moet zich 

verantwoorden voor de wijze waarop het 

participatietraject is gevoerd voordat het voorstel naar 

de raad is gebracht. De raad moet zich kunnen 

profileren als kaderstellende opdrachtgever in de fase 

voorafgaand aan het participatietraject met inwoners. 

Aan het einde van het traject, als de besluitvorming 

plaatsvindt, moet de raad verantwoording aan de stad 

afleggen voor de gemaakte keuzes. Met dit laatste kan 

de D66-fractie al gelijk het goede voorbeeld geven. 

 

  

                                           
5 Deze uitleg moet misschien worden ingekaderd, om het 
werkbaar te houden. Zo’n kader zou kunnen zijn dat als 
meerdere mensen (bijv 5 of 10% van de deelnemers) een 
bepaalde mening hebben, daar zeker op gereageerd moet 

worden. Ook kan er gekeken worden naar de grootte van het 
participatietraject en of het werkbaar is om in detail op elke 
inbreng te reageren.  
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2. Benoeming? Eerst een openbare hoorzitting 

Regelmatig benoemt de gemeenteraad personen. Het 

meest in het oog springt een wethouder, maar het kan 

ook gaan om een voorzitter (of leden) van een 

adviescommissie. De adviesgroep stelt voor dat er 

aparte procedures komen voor politieke ambtsdragers 

en ambtelijke benoemingen die de raad doet. 

De adviesgroep stelt voor dat de raadsleden in Den 

Haag de kans krijgen om kennis te maken met de 

kandidaat-wethouders. Raadsleden krijgen de 

mogelijkheid om tijdens een openbare vergadering 

vragen te stellen aan de kandidaten, in de vorm van 

een hoorzitting. Zo komen zij te weten hoe deze 

persoon de functie invulling gaat geven en kunnen zij 

inschatten hoe deze persoon zal functioneren. Een 

goed voorbeeld is de wijze waarop het Europees 

Parlement een kandidaat-Eurocommissaris kan 

bevragen. Andere goede voorbeelden op gemeentelijk 

niveau zijn er ook, bijvoorbeeld in Amsterdam of 

Schiedam. Daar is het gebruikelijk om de kandidaat-

wethouders te horen over hun nieuwe portefeuille, hun 

achtergrond en hun eventuele nevenfuncties. 

Bij de stemming over de benoeming van deze persoon 

kunnen raadsleden een afgewogen beslissing maken, 

en maken ook inwoners van de stad kennis met de 

persoon, waardoor transparantie wordt vergroot.  

De bedoeling is om na de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen te beginnen met de 

benoeming van de nieuwe wethouders. Dit kan dan 

worden uitgebreid naar andere functionarissen die 
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door de raad worden benoemd, zoals bijvoorbeeld een 

gemeentelijk ombudsman of een griffier. 

Sommige benoemingen zijn geregeld in de wet 

(burgemeester) of worden gedaan door het college 

(gemeentesecretaris). In deze gevallen kan overwogen 

worden om een kennismakingsgesprek te plannen, 

met een minder officieel—maar toch publiekelijk—

karakter. 

Bij ambtelijke benoemingen, zoals bij de 

adviescommissies, moet de informatiepositie van de 

raad worden vergroot. Dit kan bijvoorbeeld met het 

toezenden van een beknopt cv en een 

kennismakingsgesprek. 

Om snel een begin te maken, is in bijlage I een 

conceptvoorstel tot wijziging van het Reglement van 

Orde van de gemeenteraad opgenomen. 
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3. Raadpleeg burgerfora  

Een burgerforum kan worden ingesteld door college of 

raad, afhankelijk van de vraagstelling. De ‘initiator’ 

moet eerlijk zijn over de doelstelling, de fase waar de 

besluitvorming nu al is en de mate van ruimte die het 

forum heeft. 

Zoals gezegd, is het idee van een burgerforum 

opgenomen in het coalitieakkoord van december 2019. 

We geven onderstaande ideeën over de invulling mee 

aan de fractie.  

Met het burgerforum als nieuw instrument, wordt de 

kennis van experts aangevuld met de wisdom of the 

crowd. Innovatieve ideeën van buitenstaanders krijgen 

een plek. Mensen worden op een laagdrempelige 

manier actief, maar wel op een intensieve en krachtige 

manier. Een burgerforum geeft een betere afspiegeling 

van de inwoners van Den Haag in participatietrajecten. 

Door met (eventueel gewogen) loting te werken, 

vergroot je de kans op een divers panel waar inwoners 

uit alle lagen van de bevolking bij betrokken worden. 

Iedereen mee laten doen betekent ook dat er goede, 

toegankelijke informatie moet worden verstrekt. Hier 

ligt een verantwoordelijkheid voor het college. Er moet 

goede begeleiding/coaching zijn voor de deelnemers 

van burgerfora. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de 

procedures, maar ook met de vaardigheden die bij 

zo’n traject komen kijken: hoe verwoord je je mening 

en hoe breng je dat op een goede manier over? 
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Na afloop van het plaatsvinden van de sessies van het 

burgerforum, waarbij burgers met elkaar in debat 

gaan over het thema, wordt er een advies opgeleverd. 

Dit advies wordt gedeeld met de initiator, dus college 

of raad. Op het advies van het burgerforum wordt door 

het college gereageerd, vergelijkbaar als bij 

initiatiefvoorstellen. Deze reactie wordt met het 

burgerforum gedeeld. De leden worden daarna 

uitgenodigd bij het commissie- en raadsdebat over het 

betreffende onderwerp en worden dan ook in de 

gelegenheid gesteld om hun inbreng te doen of om 

vragen te beantwoorden. 

Leden van het burgerforum krijgen een redelijke 

vergoeding voor deelname, plus onkostenvergoeding. 

Zeker bij ingewikkelde thema’s, zou het zomaar eens 

twee dagen in beslag kunnen nemen. 

In het nieuwe coalitieakkoord is het voorstel tot 

instellen van burgerfora op verzoek van D66 Den Haag 

opgenomen. Dat is een mooi resultaat van de inzet 

van D66 op democratische vernieuwing. Hierboven 

staat beschreven hoe wij als adviesgroep de invulling 

zouden zien. Er zijn uiteraard vele mogelijkheden om 

het voorstel voor burgerfora nader in te vullen. Een 

goede start kan zijn om een aantal recente 

bewonersparticipatieprocessen te evalueren.  
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Nog meer voorstellen 

Naast deze drie grotere voorstellen, heeft de 

adviesgroep nog andere voorstellen tot het versterken 

en verbeteren van de lokale, Haagse democratie. We 

stellen ten eerste voor om een experimenteer- of 

pilotartikel toe te voegen aan het Reglement van Orde, 

zie bijlage II. Dit geeft een basis om op onderstaande 

voorstellen voor een bepaalde periode uit te proberen.  

We doen de volgende voorstellen: 

Geef mensen het recht van amendement 

Sommige voorstellen hebben een bepaling of 

maatregel die een groot deel van de buurt of stad net 

anders zou willen zien. Een door de stad gedragen 

amendement, een tekstuele aanpassing van het 

voorliggende voorstel, kan dan een goede oplossing 

zijn. De adviesgroep roept de raad op om, in 

samenwerking met de griffie, te zoeken naar een 

mogelijkheid waarbij burgers bestaande voorstellen 

kunnen amenderen. Om tot een goede uitwerking te 

komen, is het voorstel om te starten met een pilot, die 

daarna wordt geëvalueerd. Mochten burgers een 

voorstel willen amenderen, moeten ze daarbij 

ondersteund worden. Dat kan bijvoorbeeld met 

ambtelijke ondersteuning, maar ook met procedurele 

ondersteuning door de griffie of door juristen van de 

gemeente.  

 



12  

In Bijlage III is een conceptinitiatiefvoorstel 

opgenomen. Hier is een handtekeningendrempel6 

opgenomen voordat het voorstel kan worden ingediend 

en worden bepaalde onderwerpen uitgezonderd. Op 

deze manier wordt voorkomen dat een kleine groep 

mensen onevenredig veel invloed kan uitoefenen. 

De raad moet nog altijd stemmen over de 

amendementen, zo ook over de in dit voorstel 

bedoelde amendementen.  

Algoritmes en het recht op privacy 

De gemeente maakt gebruik van algoritmes om tot 

beleid te komen. De Haagse D66-fractie heeft door 

middel van schriftelijke vragen aan het college 

gevraagd welke regels er gelden voor het gebruik van 

algoritmes. De gemeente is gehouden aan Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) en de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). Door toenemende 

digitalisering en het sterk toenemend gebruik van 

algoritmes kunnen inwoners gediscrimineerd of 

anderszins benadeeld worden. De verwerkte data gaat 

immers niet meer eerst door mensenhanden. Het is 

daarom belangrijk te zorgen voor maximale 

transparantie over het gebruik van algoritmes. We 

stellen als adviesgroep voor dat het college met een 

kader komt over algoritmes: wanneer worden ze wel 

of niet ingezet, waarbij ook de privacyrisico’s in kaart 

worden gebracht. Daarnaast moet de gemeente dit 

                                           
6 Voor gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag zijn, 
afgerond, ongeveer 400.000 mensen kiesgerechtigd. Vijf 
procent van hen komt neer op zo’n 20.000 handtekeningen.  
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algoritmebeleid ook betrekken bij het inkoopbeleid, 

zodat partijen waar de gemeente zaken van afneemt, 

ook rekening houden met de privacy van Haagse 

inwoners.  

Introduceer een right to cooperate 

Met het right to challenge kunnen bewoners de 

gemeente uitdagen door als gemeenschap zelf taken 

op te nemen. Met het right to cooperate wordt de 

gemeente ook uitgedaagd, maar dan tot 

samenwerking. Er zouden niet veel zaken in de weg 

moeten staan om te komen tot een betere 

samenwerking tussen stad en bestuur, maar het is wel 

goed om te onderzoeken hoe dit instrument kan 

worden opgenomen in de gereedschapskist. Het 

onderzoeken van huidige beperkingen en het bekijken 

van initiatieven in andere steden kan hier onderdeel 

van zijn. Door middel van onderzoek (verleden) en een 

uitgewerkte pilot (toekomst) kan gekeken worden naar 

bij welke projecten right to challenge goed werkt of 

zou werken, en wanneer right to cooperate goed werkt 

of zou werken. Daarna kan worden geëvalueerd of dit 

recht in vaste regelgeving moet worden opgenomen. 

Voor een uitwerking door het college, is een concept-

motie toegevoegd in Bijlage IV. 
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Vervolgproces 

Dit voorstel wordt als advies ingebracht in de 

algemene afdelingsvergadering van D66 Den Haag die 

op 10 maart 2020 plaatsvindt, om het daar te 

bespreken. We danken iedereen die heeft meegedacht 

aan de voorstellen die we als adviesgroep hebben 

opgeschreven in dit rapport. We wensen bestuur en 

fractie van D66 Den Haag veel wijsheid toe bij het 

gebruiken van de voorstellen om de democratie en 

bewonersparticipatie in Den Haag verder te 

bevorderen.  
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Bijlage I: Initiatiefvoorstel Openbare 
hoorzitting bij benoemingen 

Initiatiefvoorstel  
Betreft: Verordening tot wijziging van het Reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad 
 

Raadsvoorstel 

Aanleiding 
De gemeenteraad benoemt mensen die een invloedrijke 
functie vervullen in het openbaar bestuur. Zij zijn niet direct 
door de Haagse kiezer gekozen, maar hebben wel degelijk 
macht en invloed. Denk hierbij aan een wethouder of griffier. 
 
De betrokkenheid en de helderheid is daardoor niet optimaal. 
Het komt de democratische legitimiteit van deze mensen ten 
goede wanneer er helderheid en transparantie is over de 
besluitvorming. De gemeenteraad werkt al met commissies die 
de geloofsbrieven onderzoeken van deze mensen dan wel een 
sollicitatiecommissie vormen. Het merendeel van deze 
werkzaamheden vindt plaats achter gesloten deuren. De 
Gemeentewet biedt ruimte aan de gemeenteraad om te 
bepalen welk proces er ingericht wordt voordat er over gegaan 
wordt tot besluitvorming over de benoeming. 
 
In dit voorstel is ook een integriteitstoets opgenomen, dat met 
de raad (vertrouwelijk) wordt gedeeld. 
 
Doel 
De helderheid en transparantie van besluitvorming voor 
functies in het openbaar bestuur vergroten, door voorafgaand 
aan de benoemingen openbare hoorzittingen te houden. 
 
Kader 
De wijze waarop wethouders en enkele andere functionarissen 
worden benoemd, staat beschreven in het Reglement van orde 
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
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raad. Enkele overige benoemingen volgen uit de 
Gemeentewet of andere Haagse verordeningen. De openbare 
hoorzitting zit procedures als bedoeld in de verordeningen 
en/of de wet niet in de weg, voor zover niet wordt 
voorgeschreven dat dergelijke procedures in beslotenheid 
worden doorlopen. 
 
Overwegingen 
In veel landen zijn openbare hoorzittingen een goed gebruik 
voordat mensen benoemd worden in invloedrijke functies, 
denk in dit kader ook aan de benoeming van 
eurocommissarissen, zij worden voordat zij hun functie 
aanvangen bevraagd door het Europees Parlement. Het is een 
instrument dat in Nederland niet vaak wordt gebruikt terwijl het 
wel een effectieve manier is om kennis te maken met iemand 
die geschikt geacht wordt voor een functie in het openbaar 
bestuur. 
 
Financiën 
Dit voorstel heeft wel gevolgen voor de werkwijze voor de 
leden van de raad, maar geen financiële of formatieve 
consequenties. 
 
Evaluatie 
Na vier jaar wordt de werking van deze verordening 
geëvalueerd. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
Er wordt een los artikel ingevoegd over de werkwijze van de 
openbare hoorzitting. 
1. In het eerste lid wordt de reikwijdte vastgesteld, in principe 

kan de raad de hoorzitting toepassen voor elke persoon 
die door de raad wordt benoemd. In artikel 4 van het 
Reglement van orde is nu geregeld dat een 
raadscommissie onderzoek doet naar benoembaarheid 
van kandidaat-wethouders, zoals bedoeld in de 
Gemeentewet. Nadat deze commissie verslag uitbrengt 
aan de raad, is het pas opportuun om een hoorzitting te 
houden. 
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2. Het tweede lid regelt het voorzitterschap bij de hoorzitting. 
3. Het derde lid regelt dat elk raadslid vragen mag stellen 

aan een kandidaat. Spreektijden zijn gelijk aan gewone 
raadsdebatten, wel is het zo dat er voor ‘het college’ 
gelezen moet worden: ‘de te benoemen persoon’.  

4. Het vierde lid regelt dat de raad kan besluiten tot het 
afzien van een openbare hoorzitting, indien daar naar het 
oordeel van de raad geen aanleiding toe bestaat of indien 
dat geen meerwaarde heeft. Wel is opgenomen dat er 
voor benoemingen van wethouders, de griffier of de 
gemeentelijk ombudsman altijd een hoorzitting moet 
worden gehouden. 

5. De burgemeester gelast voor iedere 
wethoudersbenoeming een risico-analyse. Die risico-
analyse wordt met de raad gedeeld, maar niet openbaar 
gemaakt. Tijdens de hoorzitting krijgen raadsleden wel de 
gelegenheid vragen te stellen over dit onderwerp, maar 
dan alleen in een besloten gedeelte. Zowel het openbaar 
maken van de analyse als het openbaar bespreken ervan, 
zijn een ernstige inbreuk op het privéleven van een 
kandidaat, hoe zeer het ook van publiek belang kan zijn. 
Op de behandeling van de risico-analyse integriteit is 
hetgeen bepaald is voor besloten raadsvergaderingen van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Het tweede artikel wijzigt de procedure voor de benoeming van 
de wethouders, waarbij voor benoembaarheid een aanvullende 
stap wordt opgenomen, namelijk het overleggen van een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een risico-analyse 
omtrent integriteit. 
 
Het derde artikel regelt de inwerkingtreding. 
 
 

Concept-raadsbesluit 

De raad van de gemeente Den Haag, 
  
Gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, 
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Gezien het voorstel van het presidium van XXXXX, 
  
Besluit: 
 
Vast te stellen de Verordening tot wijziging van het Reglement 
van orde voor vergaderingen en overige werkzaamheden van 
de raad. 
 
Artikel I 
Aan het Reglement van orde voor vergaderingen en overige 
werkzaamheden van de raad, wordt het volgende artikel 
ingevoegd: 
 
 “Artikel NR. X: 
 
1. In het geval dat de raad een of meerdere personen 

benoemt, zoals bedoeld in Artikel 24 van dit Reglement 
van orde, wordt er voorafgaand aan de stemming over 
deze benoeming een openbare hoorzitting georganiseerd. 
Met betrekking tot de benoeming van wethouders, wordt 
de openbare hoorzitting gehouden nadat de 
raadscommissie verslag heeft uitgebracht over de 
benoembaarheid van de kandidaat-wethouder, als bedoeld 
in Artikel 4, vierde lid. 

2. De openbare hoorzitting wordt voorgezeten door de 
voorzitter of een van de plaatsvervangend voorzitters van 
de raad. 

3. In de openbare hoorzitting krijgt elk lid de gelegenheid de 
vragen te stellen die relevant zijn voor de uitoefening van 
de functie. Spreektijden zijn gelijk overeenkomstig hetgeen 
bepaald is in artikel 16, waarbij voor ‘het college’ gelezen 
moet worden: ‘de te benoemen persoon’. De aanwezige 
leden kunnen besluiten om de spreektijden bij aanvang 
van de hoorzitting op andere wijze te regelen. 

4. De raad kan ertoe besluiten om af te zien van een 
openbare hoorzitting, indien de raad daartoe besluit na 
een voordracht van het presidium. Afzien van een 
openbare hoorzitting is niet toegestaan indien het de 
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benoeming van een wethouder, griffier of gemeentelijk 
ombudsman betreft. 

5. De risicoanalyse integriteit van een kandidaat-wethouder, 
als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, aanleiding wordt 
betrokken bij de hoorzitting, maar wordt uitsluitend 
behandeld in een besloten gedeelte voorafgaand aan de 
openbare hoorzitting. Op het besloten gedeelte is artikel 
41 van het Reglement van Orde van toepassing. 

” 
 
Artikel II 
Artikel 4 van het Reglement wordt als volgt gewijzigd: 
1. Na de eerste volzin van het vierde lid wordt toegevoegd: 

“en kan van de kandidaat-wethouder een verklaring 
omtrent het gedrag vragen als bedoeld in artikel 28 van de 
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.” 

2. Na het vierde lid van voornoemd artikel wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

 “5. De burgemeester geeft voor de aanvang van iedere 
ambtstermijn opdracht om de kandidaat-wethouders aan een 
risicoanalyse integriteit te onderwerpen. De burgemeester 
brengt over het eindresultaat daarvan verslag uit aan de raad, 
voor de openbare hoorzitting plaatsheeft. De risicoanalyse en 
de eindconclusie zijn niet openbaar.” 
 
Artikel III 
Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na 
bekendmaking. 
 
Aldus vastgesteld in de in de openbare raadsvergadering van ,  
 
de griffier,       
  de voorzitter, 
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Bijlage II: Initiatiefvoorstel 
Experimenteerartikel Reglement van Orde 

Initiatiefvoorstel  
Betreft: Verordening tot wijziging van het Reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad 
 

Raadsvoorstel 

Aanleiding 
Een gezonde democratie wordt voortdurend aangepast en 
bijgewerkt, om zo gezond te kunnen blijven. De Haagse 
democratie verdient dat ook.  
 
Het betrekken en enthousiasmeren van mensen voor de lokale 
politiek is een voortdurend proces. Ook vraagt het om een 
adaptief vermogen, van zowel de raadsleden, als het instituut 
‘gemeenteraad’. 
 
Met dit initiatiefvoorstel wordt een experimenteerartikel 
toegevoegd aan het Reglement van Orde, zodat de raad 
sneller kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en relatief 
eenvoudig iets nieuws kan uitproberen. 
 
Doel 
Vernieuwingen in de wijze waarop de gemeenteraad 
functioneert makkelijker te kunnen uitproberen. 
 
Kader 
De raad beslist zelf op welke wijze beraadslagingen worden 
gehouden, behoudens bepalingen uit wetgeving (zoals de 
Gemeentewet).  
 
Overwegingen 
In enkele gemeenten bestaat er al een dergelijk 
experimenteerartikel, bijvoorbeeld in Alkmaar of Zaanstad. 
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Financiën 
Dit voorstel heeft wel gevolgen voor de werkwijze voor de 
leden van de raad, maar geen financiële of formatieve 
consequenties. 
 
Evaluatie 
Na vier jaar wordt de werking van deze verordening 
geëvalueerd. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
In het eerste artikel wordt de procedure geschetst van het 
starten van een experiment. Een lid van de raad, of het 
college, kan een voorstel voor een experiment doen, wel moet 
daarbij een advies worden ingewonnen bij het presidium. Het 
voorstel gaat, inclusief advies, naar de raad. De raad beslist 
over het toelaten van het experiment, zodat er kan worden 
afgeweken van het reglement van orde.  
Na maximaal een jaar wordt besloten of de werkwijze van het 
experiment door de raad al dan niet wordt overgenomen. 
Indien de raad daartoe besluit, wordt het reglement aangepast 
in de eerstvolgende vergadering. 
Het tweede artikel regelt de inwerkingtreding. 
 

 

Concept-raadsbesluit 

De raad van de gemeente Den Haag, 
  
Gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, 
  
Gezien het voorstel van het presidium van XXXXX, 
  
Besluit: 
 
Vast te stellen de Verordening tot wijziging van het Reglement 
van orde voor vergaderingen en overige werkzaamheden van 
de raad. 
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Artikel I 
Aan het Reglement van orde voor vergaderingen en overige 
werkzaamheden van de raad, wordt het volgende artikel 
ingevoegd: 
 
 “Artikel NR. X: 
 

 1. De raad kan op voorstel van een lid van de raad of het 
college, met een advies van het presidium, besluiten 
tot afwijking van het bepaalde in dit reglement met als 
doel te experimenteren met een andere wijze van 
werken van raad/commissie voor de periode van ten 
hoogste één jaar. 

 2. De raad besluit na afloop van het experiment, of 
zoveel eerder indien gewenst, over de structurele 
invoering van het experiment. 

 3. Bij invoering wordt het reglement van orde in de 
eerstvolgende vergadering aangepast.” 

 
Artikel III 
Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na 
bekendmaking. 
 
Aldus vastgesteld in de in de openbare raadsvergadering van ,  
 
de griffier,       
  de voorzitter, 
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Bijlage III: Initiatiefvoorstel Recht op 
amendement  

Initiatiefvoorstel  
Betreft: Verordening burgeramendement 2020 

Raadsvoorstel 

Aanleiding 
Mensen voelen zich soms zo betrokken bij een bepaald 
onderwerp dat zij volksvertegenwoordigers rechtstreeks 
benaderen met hun ideeën. Bijvoorbeeld door het gesprek aan 
te gaan, een petitie in te dienen of gebruik te maken van het 
inspreekrecht bij een gemeenteraad. Toch is dat niet altijd 
voldoende: de inspraak is niet altijd gekoppeld aan een 
duidelijk vervolg of het geeft niet de ruimte voor de gewenste 
nuance. Dat geldt ook voor het referendum, waarbij mensen 
alleen maar ja of nee kunnen zeggen.   
  
Het recht op (burger)amendement geeft elke inwoner de kans 
om inhoudelijk betrokken te raken en zijn/haar invloed uit te 
oefenen. Een burgeramendement kan worden ingediend als 
een aantal mensen gelijk aan 5% van de kiesdeler zijn 
handtekening zet onder het amendement. Zo heeft het 
burgeramendement democratische legitimiteit maar blijft het 
ook uitvoerbaar om in korte tijd het aantal handtekeningen te 
behalen. Een burgeramendement kan alleen ingediend worden 
op een raadsvoorstel dat (binnenkort) behandeld wordt in de 
gemeenteraad en daarmee geschikt is voor een amendement. 
Het recht op burgeramendement vergroot de betrokkenheid bij 
de besluitvorming.   
  
Het is een versterking van de representatieve democratie, 
zonder dat het de helderheid van de besluitvorming aantast. 
De raad houdt de democratische bevoegdheid om een besluit 
te nemen, maar per voorstel hebben inwoners een serieuze 
kans om invloed uit te oefenen op thema’s die zij belangrijk 
vinden. Een wijzigingsvoorstel dat via deze weg bij de 
volksvertegenwoordiging behandeld moet worden heeft 
gewicht en is duidelijk ingebed bij een bestaand politiek 
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proces. Daarmee wordt beter gebruik gemaakt van de 
expertise die in de stad aanwezig is en geeft het inwoners een 
instrument om de raad een duidelijke uitspraak te doen over 
een door hen gekozen onderdeel van een raadsvoorstel.  
  
Doel 
Inwoners van onze gemeente meer inspraak te geven via het 
recht op amendement waardoor zij meer inhoudelijk betrokken 
raken bij de lokale besluitvorming en daarmee een versterking 
van de representatieve democratie.  
  
Overwegingen 
In veel gemeenten is men bekend met het burgerinitiatief. Een 
instrument waarbij, in geval van voldoende steun van 
inwoners, een onderwerp op de agenda van de raad kan 
zetten. Maar het wijzigen van een raadsvoorstel is lastig dan 
wel bijna onmogelijk via het burgerinitiatief.   
  
Het indienen van een voorstel is voorbehouden aan leden van 
de raad zoals bepaald in artikel 147a van de gemeentewet. 
Het recht om een voorstel tot wijziging te doen (een 
amendement) is vastgelegd in artikel 147b van de 
Gemeentewet en komt toe aan een lid van de raad. In de 
gemeentewet is in artikel 150 ook bepaald dat de raad regels 
kan vaststellen over de wijze waarop inwoners bij de 
voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken.  
 
Het burgeramendement is een nieuw instrument dat de directe 
invloed van inwoners op onze lokale democratie vergroot. Het 
geeft inwoners de kans om niet alleen een onderwerp op de 
agenda te zetten maar ook concrete wijzigingen voor te stellen 
op actuele raadsvoorstellen. De verordening 
burgeramendement geeft kiesgerechtigden de kans om een 
amendement via het presidium in te dienen op een (actueel) 
raadsvoorstel.  
  
Financiën 
Dit voorstel heeft gevolgen voor de werkwijze van de griffie, 
maar geen financiële, formatieve of organisatorische 



25  

consequenties. Ook zullen burgers die een dergelijk voorstel 
indienen door ofwel de ambtelijke dienst (inhoudelijk) ofwel 
door de griffie/jurist van de gemeente moeten worden 
geholpen (procedureel). 
  
Inspraak/participatie  
Het sterkt tot aanbeveling aan het college om het 
raadsvoorstel voor inspraak vrij te geven.  
  
Evaluatie 
Na twee jaar wordt de werking van deze verordening 
geëvalueerd.   
 

Concept-raadsbesluit  

De Raad van de gemeente Den Haag:  

Gezien het voorstel van het lid [NAAM],  

  

BESLUIT:   

1. de verordening burgeramendement 2019 als volgt vast te 

stellen:   

Verordening Burgeramendement 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

In deze verordening wordt verstaan onder:  

a) raad: de gemeenteraad van Den Haag; 

b) commissie: een raadscommissie zoals bedoeld in 

artikel 82 van de Gemeentewet;  

c) burgeramendement: voorstel tot wijziging, van een 

initiatiefgerechtigde, van een ontwerpbesluit dat is 

opgenomen in een raadsvoorstel, naar de vorm 
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geschikt om direct te worden opgenomen in het 

besluit, waarop het betrekking heeft;   

d) college: het College van Burgemeester en Wethouders 

van Den Haag:.  

e) presidium: het presidium, zoals bedoeld in het 

Reglement van Orde van de Gemeenteraad  

 Artikel 2 Initiatiefgerechtigden  

1. Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn 

voor de verkiezing van de leden van de 

gemeenteraad.  

2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor 

initiatiefgerechtigheid is voldaan, is de toestand op de 

dag van indiening van het verzoek bepalend.  

Artikel 3 Uitgesloten onderwerpen  

Een burgeramendement kan niet worden ingediend over de 

volgende aangelegenheden:  

a) de uitvoering van besluiten van hogere 

bestuursorganen waaromtrent de raad geen 

beleidsvrijheid heeft;  

b) gemeentelijke belastingen en tarieven;  

c) vaststelling en wijziging van de gemeentelijke 

begroting, de jaarrekening en de goedkeuring van de 

begroting;  

d) een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid 

van de raad;  

e) benoeming en functioneren van personen;  

f) handelingen en gedragingen van collegeleden, 

raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht in de 

zin van hoofdstuk 9 van de Algemene Wet 

Bestuursrecht kan of kon worden ingediend of een 
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door de gemeenteraad of college vastgestelde 

klachtenregeling;  

g) onderwerpen waartegen een bezwaar- of 

beroepsprocedure in de zin van hoofdstuk 7 van de 

Algemene Wet Bestuursrecht openstaat of heeft 

opengestaan of onderwerpen waarover de burgerlijke 

rechter is gevraagd een oordeel uit te spreken of heeft 

uitgesproken;  

h) een onderwerp dat overwegend het privébelang van 

de indiener dient.  

Artikel 4 Het voorstel  

1. Het burgeramendement wordt ingediend bij het 

presidium van de raad.  

2. Het amendement bevat een voorstel aan de raad voor 

een door de raad te nemen besluit, voorzien van een 

motivering en de achternaam, de voornamen, adres, 

geboortedatum en de handtekening van de 

initiatiefnemer(s).  

3. Het burgeramendement dient te worden ondersteund 

door 5% van het aantal kiesgerechtigden van de 

kiesdeler.  

4. Deelname blijkt uit ondertekening door de 

ondersteuner van een aan het burgeramendement 

gehechte, door de gemeente verstrekte lijst, waarop 

naast de handtekening ook de naam, adres en 

geboortedatum zijn opgenomen.  

5. Minstens één en maximaal drie kiesgerechtigden 

worden aangewezen als initiatiefnemers voor het 

burgeramendement.  

Artikel 5 Beoordeling voorstel  
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1. Het presidium bericht de raad zo snel mogelijk, maar 

uiterlijk binnen een week na ontvangst van een 

burgeramendement of het amendement voldoet aan 

de eisen bedoeld in artikel 4 en of sprake is van 

eventuele uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 3. 

Indien het voorstel aan de eisen voldoet, dient het 

presidium het amendement in.  

2. Indien een burgeramendement niet voldoet aan de 

eisen bedoeld in artikel 4 geeft het presidium de 

initiatiefnemers maximaal één week om de 

vastgestelde gebreken te herstellen.  

3. Het presidium doet van een besluit als bedoeld in het 

lid 1 en 2 van dit artikel schriftelijk mededeling aan de 

initiatiefnemers en aan de raad.  

4. De initiatiefnemers kunnen een beroep doen bij de 

griffie voor ambtelijke ondersteuning om de juridische 

kwaliteit van het burgeramendement te waarborgen.  

5. Indien gewenst kunnen de initiatiefnemers de griffie 

vragen om ook beleidsmatig te of het amendement op 

de juiste wijze het probleem adresseert dat de 

indieners wensen na te streven. Dit verzoek kan door 

de griffie worden doorgezonden naar de 

verantwoordelijke dienst. 

Artikel 6 Behandeling in de raad  

1. Een of meerdere leden van het presidium dient het 

burgeramendement formeel in op grond van artikel 

147b van de Gemeentewet. Indien de raad beslist in 

de eerstvolgende vergadering na ontvangst van het 

advies van het presidium als bedoeld in artikel 5 

eerste lid, over de behandeling van het 

burgeramendement, met dien verstande dat ten 

minste twee weken is gelegen tussen de dag waarop 
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het advies van het presidium is ontvangen en de dag 

van de raadsvergadering waar op het verzoek wordt 

beslist.  

2. Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met 

artikel 3, onder d, kan de raad het voorstel doorzenden 

aan burgemeester en wethouders.  

3. Indien de indiening van het burgeramendement na 

behandeling in de commissie plaats vindt kan de raad 

tevens besluiten het amendement ter advies voor te 

leggen aan een raadscommissie.   

4. Beraadslaging en besluitvorming in de raad vindt in 

ieder geval plaats tegelijkertijd met de behandeling 

van het raadsvoorstel waarop het burgeramendement 

is ingediend.  

5. Een burgeramendement dat ingediend wordt bij het 

presidium in de maanden juli of augustus wordt geacht 

te zijn binnengekomen op de eerste werkdag na het 

einde van het reces van de raad.  

Artikel 7 Beraadslaging en besluitvorming  

1. De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemers 

schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het 

burgeramendement is geagendeerd. De 

initiatiefnemers hebben tijdens deze vergadering de 

gelegenheid om het burgeramendement mondeling 

toe te lichten en eventuele vragen uit de raad te 

beantwoorden.  

2. De voorzitter van de raad kan een of meer 

initiatiefnemers of de vertegenwoordiger toestemming 

geven om deel te nemen aan de beraadslaging in de 

raad over het burgeramendement. Zij beperken zich in 

hun betoog tot een toelichting op het amendement en 
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zullen niet ingaan op andere onderdelen van het 

raadsvoorstel.  

3. Indien de raad toepassing heeft gegeven aan artikel 6 

derde lid, zijn het eerste en tweede lid van dit artikel 

van overeenkomstige toepassing op de behandeling 

van het initiatief in een raadscommissie.  

4. De raad stelt de initiatiefnemers binnen twee weken na 

de datum van de raadsvergadering waarin 

besluitvorming over het burgeramendement heeft 

plaatsgevonden schriftelijk in kennis van zijn besluit. 

Indien de raad geheel of gedeeltelijk afwijkt van het 

burgeramendement geeft hij de redenen daarvoor.  

5. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het 

burgeramendement een besluit heeft genomen wordt 

dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het 

besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze. 

6. Indien de raad geheel of gedeeltelijk overeenkomstig 

het burgeramendement besluit, deelt het college de 

initiatiefnemers binnen 2 weken na de 

raadsvergadering waarin de besluitvorming over het 

burgerinitiatief heeft plaatsgevonden mee, wanneer de 

uitvoering van het raadsbesluit zal worden gestart en 

bij welke medewerker van de gemeente de 

initiatiefnemers nadere inlichtingen kunnen inwinnen.  

7. Indien de initiatiefnemers, zoals beschreven in artikel 4 

lid 5 van deze verordening, besluit om het 

burgeramendement in te trekken dan is dat mogelijk 

tot op de dag van de raadsvergadering waarin het 

amendement behandeld wordt.   

8. Tijdens de behandeling van het burgeramendement in 

de raad kan de raad gemachtigd om het amendement 

in te trekken middels een ordevoorstel, als hier 

zwaarwegende redenen voor zijn. Mocht dit het geval 
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zijn dan worden de initiatiefnemers hiervan op de 

hoogte gesteld zoals is bepaald in lid 6 van dit artikel.  

 Artikel 8 Slotbepaling  

1. De verordening treedt in werking op [DATUM].  

2. De verordening kan worden aangehaald als 

Verordening burgeramendement 2020.  

Gedaan in de openbare raadsvergadering van ,  

 

  

de Griffier,       

   de Voorzitter,  
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Bijlage IV: Motie Right to Cooperate 

De Raad van de gemeente Den Haag, 

in vergadering bijeen op [DATUM],  

 

Constaterende dat:  

• De gemeente maatschappelijke initiatieven wil 

faciliteren en stimuleren;  

• Inwoners vaak ideeën hebben die ze samen of 

in samenspraak met de gemeente willen 

realiseren;  

• De gemeente het recht op samenwerking kan 

vastleggen in een verordening;  

Overwegende dat:  

• Het succes van de realisatie van die ideeën 

samenhangt met een open en proactieve 

organisatiecultuur bij onze gemeente;  

• Het recht op samenwerking uitgewerkt moet 

worden in kaders zoals de hoogte van de 

steunbetuiginsdrempel, het maximale en 

minimale budget per initiatief, of een initiatief 

mag doorgroeien tot een professionele 

organisatie en of de raad elke samenwerking 

goed moet keuren;  

Verzoekt het college:  

• Te onderzoeken op welke wijze het Recht op 

samenwerking vastgelegd kan worden in een 

verordening;  
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• De raad voor het einde van het jaar van de 

uitkomsten van het onderzoek op de hoogte te 

stellen en een pilot op te starten waarin 

begonnen wordt met een recht op 

samenwerking. 

 

 


