
8. Het indienen van een petitie 
 
Het petitierecht is een grondrecht dat al heel lang bestaat en in de Grondwet is verankerd. Het 
petitierecht geeft u als burger een verzoek te doen aan het bevoegd gezag (Tweede Kamer, 
gemeenteraad, stadsdeelraad).  
 
Een petitie aanbieden is vaak eenvoudiger dan een burgerinitiatief op poten te zetten vanwege 
formele procedures en wettelijke bepalingen. Een petitie krijgt meer gewicht wanneer het wordt 
ondersteund door anderen. Vaak is het zo wanneer uw petitie uw eigen belang overstijgt, het een 
maatschappelijke thema is en dus meer mensen aanspreekt u meer handtekeningen zult krijgen. 
Wanneer dat gebeurt zal uw petitie door de raad op de agenda gezet worden. 
 
Wat in het verleden veel tijd en moeite kostte om handtekeningen te verzamelen is nu een stuk 
eenvoudiger geworden. Op www.petities.nl kunt u als burger uw petitie opzetten en beheren. Als u 
genoeg handtekeningen heeft verzameld kunt uw deze vervolgens aanbieden aan de 
commissie/gemeenteraad/wethouder/burgemeester. Handig is ook op deze website dat u kunt zien 
wie de petitie ondersteunt en wat de   inhoudelijke redenen zijn om steun te betuigen. U beslist zelf 
wanneer u uw petitie aanbiedt aan de deelraad. Wanneer de petitie is aangeboden komt er altijd een 
reactie van de deelraad en wellicht een vervolg op de petitie. 
 
Petitie op de agenda 
De petitie komt op de politieke agenda van de deelraad zodra u deze petitie aanlevert bij de griffie. 
Dat kan op twee manieren; 
- Per email: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl 
- Per post: Raadsgriffie stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam 
 
Uw petitie komt als ingekomen stuk op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering. Tijdens de 
raadsvergadering wordt geen inhoudelijk debat gevoerd over uw petitie, er zal alleen een 
afdoeningsvoorstel worden gedaan. 
 
Behandeling petitie 
De afdoening zal dan zijn: "Deze petitie in handen van het dagelijks bestuur te stellen ter afdoening 
ná behandeling van de concept-reactie in de raadscommissie." Het dagelijks bestuur stelt een 
concept-reactie op, die wordt besproken in één van de commissievergaderingen. Tussen de formele 
indiening en de bespreking in de commissie zit ongeveer 2 à 3 maanden. Voor deze bespreking 
ontvangt u een uitnodiging. U kunt zich aanmelden als inspreker, zodat u kunt reageren op de 
concept-reactie van het dagelijks bestuur. Na de bespreking in de commissievergadering ontvangt u 
de definitieve reactie op uw petitie. 
 
Petitie mondeling toelichten 
Wilt u uw petitie mondeling toelichten alvorens deze wordt ingediend, dan kan dat in de 
commissievergadering. U kunt zich dan bij de desbetreffende commissie aanmelden als inspreker, 
via: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl of via: 020-5524366. Vergeet niet om ter plekke een 
afschrift van de petitie met uw contactgegevens af te geven aan de commissiegriffier. 
 

http://www.petities.nl/
mailto:raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl
mailto:raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl

