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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 

Onderwerp: Intrekken Algemene Inspraakverordening en vaststellen nieuwe Inspraakverordening. 

Gevraagd besluit; 
De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten: 
1. in te trekken de door de raad van de gemeente Den Helder bij besluit van 3 april 1985 vastgestelde 

Algemene Inspraakverordening, en 
II. vast te stellen de Verordening houdende regeis met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en 

belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening). 

Inleiding en aanleiding 
In de Gemeentewet die per 1994 van kracht is geworden is in artikel 150 ervan het hebben van "een 
verordening waarin regeis worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en 
belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken", de zgn. inspraak
verordening, verpiicht gesteld. Met de door u in 1985 reeds vastgestelde Algemene Inspraakverordening 
voldeed onze gemeente reeds aan die wettelijke verplichting. Nadien, in verband met de samenvoeging per 1 
januari 2005 van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in alleen afdeling 3.4: de 
Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure, is artikel 150 Gemeentewet nog per 1 januari 2006 gewijzigd. 
Artikel 150 Gemeentewet luidt momenteel als volgt: 
"1. De raad stelt een verordening vast waarin regeis worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop 
ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken. 
2. De in het eerste lid bedoelde inspraak wordt verleend door toepassing van afdeling 3,4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, voorzoverin de verordening niet anders is bepaald." 

Sinds haar vaststeliing in 1985 is de Algemene Inspraakverordening nimmer gewijzigd. Van deze verordening 
moet nu enerzijds gezegd worden dat zij tengevolge van wijzigingen in de Awb op onderdelen (het beroep op 
de gemeenteraad en het beklagrecht) onverbindend is. Anderzijds wordt sinds 1 januari 2005 in bijzondere 
wetten waar het gaat om inspraak steeds vaker verwezen naar afdeling 3.4 Awb. De Algemene 
Inspraakverordening is hierop niet goed meer afgestemd. 
In het kader van het wettelijk verpiicht worden van een inspraakverordening is er vanuit de VNG een 
modelverordening verschenen. Het is mede vanuit het perspectief van deregulering een sobere, bondige en 
goed leesbare raamregeling waarmee het mogelijk Is recht te doen aan de behoefte van insprekers en 
gemeentebestuur in relatie tot aard, schaal en reikwijdte van het beleidsvoornemen waarover inspraak wil 
worden opengesteid. Een gedetailleerde en daardoor somtijds rigide wijze van regelgeving is niet meer 
noodzakelijk. Met het hierbij overgelegde ontwerp van de nieuw vast te stellen inspraakverordening wordt de 
VNG-modelverordening zo goed als geheel gevolgd. 

Beoogd resultaat 
Met de Inspraakverordening zal weer over een juridisch juiste en een praktisch beter toepasbare verordening 
worden beschikt. De meeste gemeenten hebben de VNG-modelverordening als uitgangspunt voor nun 
verordening genomen. Landelijke conformiteit is ook als voordeel aan te merken. 

Kader 
De Inspraakverordening voert terug op de in artikel 150 Gemeentewet vastgelegde wettelijke verplichting van 
het vaststellen van een zgn. inspraakverordening. 

Argumenten / alternatieven 
Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder "Inleiding en aanleiding" is vermeld. 
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Financiele consequenties 
In vergelijking met de in te trekken Algemene Inspraakverordening leidt de uitvoering van de vast te stellen 
Inspraakverordening op zichzelf niet tot extra bestuurskosten. 

Juridische consequenties 
Met de Inspraakverordening wordt weer over een juridisch goede gemeentewettelijke inspraakverordening 
beschikt. 

Communicatie 
Voor de VNG-modelverordening bestaat onder gemeenten een groot draagvlak in zowel juridische als 
praktische zin, bij welk draagvlak wij uw raad voorstellen ons als gemeente aan te sluiten. 
De Inspraakverordening wordt na haar vaststelling op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en treedt een dag 
later in werking. 

Aanpak/ uitvoering 
Gelet op de grote mate van overeenkomst tussen en gelijkgerichtheid van de Algemene Inspraakverordening en 
de voorgestelde nieuw vast te stellen Inspraakverordening kan de Inspraakverordening in de bestaande 
gemeentelijke bestuurlijke praktijk eenvoudig doorde Algemene Inspraakverordening worden vervangen. 

Den Helder, 2 juni 2009 

Burgerpeester en Wethouders van Den Helder 

Jr. CJI. Vriesman , burgemeester 

, secretary's 

A, Raadsvoorstel J^T~ Pa9'2 van 2 


