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Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de motie Referendumverordening waarin de raad verzocht heeft om
een verordening aan de raad voor te leggen om een raadgevende referendum in
Haarlemmermeer mogelijk te maken, sturen wij u een concept-referendumverordening
(hierna verordening) toe.
Inhoud verordening
Op basis van de verordening kan een initiatiefnemer met steun van een aantal
kiesgerechtigde medestanders tot één week voor de raadsvergadering zijn verzoek tot
het houden van een referendum voorleggen aan de voorzitter van de raad. Die toetst of
het voorstel voldoet aan de eisen van de verordening en legt het verzoek en zijn
bevindingen voorafgaand aan de plenaire besluitvorming van het raadsvoorstel voor aan
de gemeenteraad.
Als de raad akkoord gaat en instemt met het initiatief krijgt de initiatiefnemer zes weken
de tijd om voldoende kiesgerechtigden als voorstander te vinden. De voorzitter van de
gemeenteraad stelt vast of hieraan wordt voldaan. Als dat zo is komt er een referendum.
Daarna bepaalt de raad de vraagstelling, de datum en of er budget beschikbaar wordt
gesteld voor campagnedoeleinden.
Keuzen verordening
De verordening is opgesteld op basis van de VNG-referendumverordening en
referendumverordeningen van andere gemeenten. In de verordening voor
Haarlemmermeer is grotendeels de inhoud van de VNG-verordening gevolgd.
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Op het gebied van leeftijd kiesgerechtigheid wordt afgeweken van de VNG-verordening.
De VNG hanteert een leeftijdsgrens 18 jaar. Er zijn referendumverordeningen in andere
gemeenten die een leeftijdsgrens van 16 jaar hanteren. Omdat Haarlemmermeer
participatie door jongeren van groot belang vindt is de leeftijdsgrens voor de
kiesgerechtigden voor een referendum op 16 jaar gesteld.
Voor de steunbetuigingen zijn de percentages uit de modelverordening van de VNG
aangehouden: een percentage van 0,33% van de kiesgerechtigden voor de
steunbetuigingen en 5% van het aantal kiesgerechtigden voor het definitieve verzoek.
Financiën raadgevende referendum
In de verordening is niets opgenomen over financiële middelen. Het vaststellen van de
verordening zelf brengt geen kosten met zich. Pas als besloten wordt tot het houden van
een referendum worden kosten gemaakt. De kosten voor een referendum zijn
vergelijkbaar met de organisatie van een algemene verkiezing. Wanneer een referendum
niet gelijktijdig met een algemene verkiezing wordt gehouden, bedragen de kosten circa
€ 180.000. Indien een referendum tegelijk met een algemene verkiezing wordt gehouden
verdubbelen de kosten niet. Bij een combinatie zullen wel extra kosten worden gemaakt
zoals drukwerkkosten voor stampassen en stembiljetten, extra tellers en extra
transportkosten (onder andere vanwege extra stembussen).
De verordening regelt ook opkomstbevordering. Het college kan, op een bindend advies
van de referendumcommissie, voor- en tegenstanders subsidie voor hun campagnes
toekennen. Tevens kunnen middelen worden ingezet voor gemeentelijke voorlichting. Het
is aan de raad om te bepalen of en hoeveel middelen worden vrijgemaakt voor een
subsidie voor een raadgevend referendum. Ter indicatie: voor het landelijk referendum
van 21 maart 2018 was landelijk het vaste subsidiebedrag van € 2.000.000 beschikbaar.
Er zijn 211 aanvragen ingediend waarvan meer dan de helft voor een neutrale
campagne. Vertaald naar Haarlemmermeer zou circa € 20.000 beschikbaar gesteld
kunnen worden, te verdelen in 3 delen van ongeveer € 7.000 voor neutrale en voor- en
tegenstanders.
In andere grotere gemeenten wordt zeer verschillend omgegaan met dit onderwerp.
Enkele gemeenten hebben een vast (maximaal) subsidieplafond, sommigen regelen het
per referendum (het VNG-model kiest hier ook voor) en anderen hebben niets in hun
verordening hierover opgenomen. Indien de raad besluit tot het houden van een
gemeentelijk referendum zullen de kosten daarvan in de voorjaars- of najaarsrapportage
verwerkt moeten worden.
Vervolg
Zoals in de brief van 25 september 2018 (x.2018.08740) is aangegeven adviseren wij de
raad, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, de verordening in de nieuwe
gemeenteraad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer te bespreken. Aanvullende
reden om het in de nieuwe gemeenteraad te bespreken is dat gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude nu geen referendumverordening kent. Naar
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aanleiding van vragen van D66 en Forza op 4 oktober 2018 is toegezegd om u de
verordening toe te zenden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnfi
Hoogachtend,

Concept-Referendumverordening Haarlemmermeer 2018

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
a. Raadsvoorstel: een aan de raad voorgelegd besluit dat op de agenda van de raadsvergadering is
opgenomen;
b. Referendum: stemming waarbij de kiesgerechtigden zich uitspreken over een raadsvoorstel;
c. Kiesgerechtigden: degenen die stemrecht hebben voor de verkiezing van de leden van de raad, met
dien verstande dat de leeftijdsgrens gesteld is op 16 jaar en ouder.
Artikel 2 Vooreen referendum in aanmerking komende beslissingen
Raadsvoorstellen kunnen onderwerp zijn van een referendum, met uitzondering van besluiten:
a. over individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, kwijtscheldingen of
schenkingen;
b. tot de vaststelling, wijziging of intrekking van de arbeidsvoorwaardenregeling en daaruit
voortvloeiende besluiten met betrekking tot de griffier en de medewerkers van de griffie;
c. over de hoogte van geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers en hun
nabestaanden;
d. over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en de rekening;
e. over de vaststelling van de gemeentelijke tarieven en belastingen;
f. over het voor kennisgeving aannemen van notities en rapporten;
g. in het kader van deze verordening;
h. ter uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan of de wetgever waaromtrent de
gemeenteraad geen beleidsvrijheid heeft;
i. welke naar het oordeel van de gemeenteraad hun grondslag vinden in een eerder genomen
beslissing waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden;
j. waarvan de raad van mening is dat andere dringende redenen aanleiding zijn om geen referendum
te houden.
Hoofdstuk 2 Referendumprocedure
Artikel 3 Inleidend verzoek
1.
Een inleidend verzoek om een referendum te houden wordt uiterlijk één week voor de
geagendeerde bespreking, of, als geen bespreking plaats vindt, één week voor de geagendeerde
stemming van het raadsvoorstel bij de raad ingediend. Het verzoek is voorzien van een dagtekening
en vermeld om welk raadsvoorstel het gaat.
2. Het verzoek moet worden ondersteund door tenminste 0,33% van het aantal kiesgerechtigden.
3. Kiesgerechtigden kunnen schriftelijk steunbetuigingen verzamelen voor hun initiatief tot het houden
van een referendum, conform de voorschriften van deze verordening.

4. Schriftelijke steunbetuigingen worden geplaatst op een daartoe door het college verstrekt standaard
formulier, dat ter ondertekening op het raadhuis ligt. Elke handtekening gaat vergezeld van een
daarbij behorende naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Bij het plaatsen van een
handtekening op een lijst dient de kiesgerechtigde zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
5. Als het inzamelen van steunbetuigingen voor een initiatief tot het houden van een referendum start,
ontvangt de gemeenteraad van het college een kennisgeving. De gemeenteraad kan op basis van de
kennisgeving besluiten om het inzamelen van steunbetuigingen twee weken extra de tijd geven door
de plenaire besluitvorming van het raadsvoorstel maximaal vier weken later te agenderen.
6. De voorzitter van de gemeenteraad toetst of het verzoek, met inachtneming van de bepalingen in
artikel 2, onder a t/m h voldoet aan de in de voorgaande leden gestelde eisen. Tevens adviseert hij
over de toepassing van artikel 2, tweede lid, onder i en j. De voorzitter van de gemeenteraad legt zijn
bevindingen met het verzoek voor aan de gemeenteraad.
7. Indien het verzoek voldoet aan de hiervoor gestelde eisen beslist de gemeenteraad in dezelfde
vergadering of het verzoek wordt ingewilligd. De gemeenteraad kan zijn beslissing verdagen tot de
eerstvolgende raadsvergadering.
Artikel 4 Aanhouden beslissing
1. Als het verzoek wordt ingewilligd, wordt het raadsvoorstel waarop het referendumverzoek
betrekking heeft in de vergadering van de raad plenair behandeld.
2. De stemming over het raadsvoorstel, zoals dat luidt na verwerking van de aanvaarde
amendementen, wordt aangehouden tot de eerstvolgende vergadering na de dag waarop het
referendum wordt gehouden, tenzij eerder negatief over de ontvankelijkheid van het
referendumverzoek wordt beslist.
Artikel 5 Definitief verzoek
1. Kiesgerechtigden dienen binnen zes weken na de dag dat de raad het besluit bedoeld in artikel 3,
lid 7, heeft genomen, een definitief verzoek om een referendum te houden in.
2. Dit verzoek wordt ondersteund door tenminste 5% van het aantal kiesgerechtigden.
3. Het verzoek kan schriftelijk ondersteund worden.
4 Kiesgerechtigden die het inleidend verzoek hebben ondersteund, worden geacht het definitief
verzoek te ondersteunen.
5. Schriftelijke steunbetuigingen worden geplaatst op een daartoe door het college verstrekt standaard
formulier, dat ter ondertekening op het raadhuis ligt. Elke handtekening gaat vergezeld van een
daarbij behorende naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Bij het plaatsen van een
handtekening op een lijst dient de kiesgerechtigde zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
6. Bij de toetsing of het verzoek voldoende wordt ondersteund, kan gebruik worden gemaakt van de
methode van het trekken van een steekproef uit het bestand van handtekeningen, een en ander uit te
voeren op de wijze als beschreven is in een door de voorzitter van de gemeenteraad daartoe vast te
stellen protocol.
7. De burgemeester neemt uiterlijk binnen zes weken na de dag van ontvangst van het definitieve
verzoek een besluit tot het houden van een referendum.
Artikel 6 Vraagstelling van het referendum
De gemeenteraad stelt binnen twee weken na een besluit tot het houden van een referendum op
voorstel van de referendumcommissie de vraagstelling van het referendum vast.

Artikel 7 Datum van het referendum
De gemeenteraad stelt tegelijk met het besluit genoemd in artikel 6, of zo spoedig mogelijk daarna,
gehoord het college, de dag vast waarop het referendum wordt gehouden.
Artikel 8 Budget
1.

Nadat is besloten tot het houden van een referendum, brengt de raad een bedrag op de begroting
voor voorlichting en organisatie.

2 Tevens stelt de raad vast of er reden is voor subsidies aan de verzoekers van het referendum en
aan maatschappelijke organisaties voor het organiseren van debat en publiciteit over het
onderwerp waarop het referendum betrekking heeft.
3

Als daar redenen voor zijn bepaalt de raad de hoogte van het subsidieplafond en volgens welke
verdeelsleutel het subsidieplafond over de groepen van subsidiegerechtigden wordt verdeeld.

4

Het college beslist op de aanvragen om subsidie in volgorde van ontvangst.

Artikel 9 Stemmingsprocedure
De bepalingen van de Kieswet en het Kiesbesluit zijn op de gang van zaken bij het referendum van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 10 Geldigheid van het referendum en de inhoud van de uitslag
1.

Een referendum is geldig, indien tenminste 30% van de kiesgerechtigden opkomt.

2.
De uitslag van het referendum wordt berekend op basis van de gewone meerderheid van het
totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Hoofdstuk 3 Advisering en toezicht
Artikel 11 Referendumcommissie
1. De raad stelt een onafhankelijke referendumcommissie in en benoemt en ontslaat haar leden.
2. De commissie bestaat uit vijf leden en kiest uit zijn midden een voorzitter.
3. Voor de besluitvorming is een quorum vereist van drie leden. Bij het staken van de stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. De commissie wordt ondersteund door de griffier of een door de griffier aan te wijzen medewerker
van de griffie.
5. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn
onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
6. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden kunnen worden
herbenoemd.
7. De commissie heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren over aanpassingen van deze
verordening, over de bij referenda en referendumverzoeken te volgen procedure en over alle overige
zaken die het referendum betreffen.
8. De commissie doet alle gevallen een voorstel voor de vraagstelling, zoals bedoeld in artikel 6.

9. De commissie adviseert de raad over de verdeling van het subsidieplafond bedoeld in artikel 8,
derde lid.
10. De commissie houdt toezicht op de uitvoering van de verordening en de organisatie van het
referendum;
11. De commissie houdt toezicht op de objectiviteit van de door de gemeente te verstrekken
voorlichting
12. De commissie brengt een gevraagd advies schriftelijk uit binnen vier weken na de datum dat het
verzoek aan de commissie is gedaan.
13. De commissie stelt nadere regels vast voor haar werkwijze en stuurt deze aan de gemeenteraad.
Hoofdstuk 4 Straf- en slotbepalingen
Artikel 12 Strafsanctie
Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie wordt gestraft
degene die:
a. een volmachtbewijs, oproepingsbewijs of kiezerspas namaakt of vervalst met het oogmerk deze als
echt en onvervalst te gebruiken of door een ander te doen gebruiken;
b. een volmachtbewijs, oproepingsbewijs of kiezerspas die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of
waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij deze ontving, bekend was, opzettelijk als echt en
onvervalst gebruikt of door een ander doet gebruiken, dan wel deze met het oogmerk om deze als
echt en onvervalst te gebruiken of door een ander te doen gebruiken, in voorraad heeft;
c. een volmachtbewijs, oproepingsbewijs of kiezerspas voorhanden heeft met het oogmerk deze
wederrechtelijk te gebruiken of door een ander te doen gebruiken;
d. als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze is overleden.
Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Referendumverordening Haarlemmermeer”.
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Haarlemmermeer op xxxx.

De griffier,

De voorzitter,

J. van der Rhee

O. Hoes

