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Onderwerp:  Burgerinitiatief tot het wijzigen van de naamgeving van Willemsoord. 

 

Gevraagd besluit: 

1. het burgerinitiatief van de heer N.A. Poleon betreffende het wijzigen van de naamgeving van de ‘Oude 
rijkswerf Willemsoord’ in ‘Jan Blanken Arsenaal’ geldig te verklaren; 

2. het verzoek tot agendering van het burgerinitiatief toe te wijzen; 

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen een preadvies uit te brengen; 

4. de agendacommissie te verzoeken het burgerinitiatief tezamen met het preadvies voor advies en  

 besluitvorming voor te leggen aan commissie en raad. 

 

Publiekssamenvatting 

Op 13 maart 2018 heeft de heer N.A. Poleon een burgerinitiatief ingediend bij de voorzitter van uw raad.  

Het voorstel betreft het wijzigen van de naamgeving van de ‘Oude rijkswerf Willemsoord’ in ‘Jan Blanken 
Arsenaal’. Met het initiatief wordt beoogd de promotiemogelijkheden van de oude rijkswerf als toeristische 

attractie te versterken door de naam van de ontwerper en het gebruik van het terrein in de afgelopen 200 jaar 

op te nemen in de naamgeving. De raad wordt gevraagd het burgerinitiatief geldig te verklaren en op een nader 

te bepalen tijdstip een inhoudelijk besluit te nemen over de naamgeving. 

 

Inleiding 

Op 13 maart 2018 heeft de heer N.A. Poleon een burgerinitiatief ingediend bij de voorzitter van uw raad.  

Het voorstel betreft het wijzigen van de naamgeving van de ‘Oude rijkswerf Willemsoord’ in ‘Jan Blanken 
Arsenaal’. Het burgerinitiatief is vergezeld van meer dan 25 handtekeningen van initiatiefgerechtigden. 

De gemeenteraad dient eerst een besluit te nemen over de geldigheid van het burgerinitiatief. Als het verzoek 

tot agendering wordt toegewezen, volgt een inhoudelijke behandeling van het verzoek op een nader tijdstip. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het initiatief wordt beoogd de promotiemogelijkheden van de oude rijkswerf als toeristische attractie te 

versterken door de naam van de ontwerper en het gebruik van het terrein in de afgelopen 200 jaar op te nemen 

in de naamgeving. 

 

Kader 

De ‘Verordening inzake het burgerinitiatief 2008’ is van toepassing. 
 

Argumenten 

In artikel 2, lid 2 van de Verordening inzake het burgerinitiatief is bepaald dat een verzoek ongeldig is als dat 

a. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat; 

b. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5; 

c. niet door tenminste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund. 

 

In artikel 4 zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een burgerinitiatief moet voldoen. Het moet in ieder geval 

een onderwerp zijn dat onder de competentie van de raad valt. Als het onderwerp een bevoegdheid van het 

college van burgemeester en wethouders is, dient het burgerinitiatief door de raad als ongeldig te worden 

aangemerkt en ter afhandeling te worden doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. 

 

Op grond van artikel 6 van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 dient het verzoek van de heer  

N.A. Poleon op de eerstvolgende raadsagenda (in casus 9 april  2018) te worden geplaatst, waarbij uw raad 

een besluit moet nemen over het verzoek tot het agenderen van het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van 

de raad.  
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Op grond van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 dient het agenderingsverzoek te worden 

gehonoreerd en dient de raad zich uit te spreken over het burgerinitiatief. 

 

U hebt formeel de mogelijkheid het verzoek af te wijzen of toe te wijzen. Het verzoek kan echter worden alleen 

afgewezen als het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester het bevoegde orgaan is om 

over het inhoudelijke voorstel een besluit te nemen. Er zijn mijns inziens geen gronden het agenderingsverzoek 

als ‘ongeldig’ aan te merken. 
Het staat uw raad vrij al dan niet advies te vragen aan het college van burgemeester en wethouders en een 

raadscommissie. In het kader van een zorgvuldige besluitvorming stel ik u voor van deze mogelijkheid gebruik 

te maken. 

 

Besluit uw raad het burgerinitiatief toe te wijzen, dan is er sprake van een voorbereidingsbeslissing die niet 

vatbaar is voor bezwaar of beroep (artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht). 

Wordt het verzoek tot plaatsing van het burgerinitiatief door uw raad afgewezen, dan is er sprake van een 

besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep op de rechter openstaan. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het maatschappelijk draagvlak is nog niet van toepassing. De gemeenteraad dient eerst een besluit te nemen 

over de geldigheid van het burgerinitiatief. De criteria hiervoor zijn opgenomen in de Verordening op het 

burgerinitiatief 2008. Bij een eventuele inhoudelijke behandeling op een later tijdstip kan wel het 

maatschappelijk draagvlak betrokken worden. 

In de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012, artikel 2 (uitzonderingsgronden), is opgenomen dat 

er geen referendum kan worden gehouden over besluiten over een ingediend burgerinitiatief. 

Het voorstel omvat geen duurzaamheidsaspecten. 

 

Financiële consequenties 

Aan het voorgestelde besluit zijn geen financiële consequenties verbonden.  

 

Communicatie 

Na uw besluitvorming wordt de heer N.A. Poleon in kennis gesteld van uw besluit en de verdere 

vervolgstappen. Uw besluit wordt verder gecommuniceerd via de website van de gemeenteraad en de 

stadspagina. 

 

Realisatie 

Uw raad draagt zorg voor een tijdige en correcte afhandeling van het burgerinitiatief. 

 

Den Helder, 22 maart 2018 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus 

 

 

 

 

 


