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Dit init iatiefvoorstel komt in de plaats van het voorstel 
gedateerd 27 oktober 2013.  

Inhoud Er is een model verordening van de VNG. Er zijn tal 
van gemeenten die een dergeli jke verordening kennen. 
Haren kent deze nog niet. Een gemeente stelt zelf haar 
eigen verordeningen vast. Doel is het instrumentarium 
van de raad uit te breiden met een referendum veror-
dening. 

Bij lagen Voor de bij lagen verwijs ik u naar de die welke bij het 
eerdere init iatiefvoorstel zijn aangereikt. Het geeft 
desgewenst nuttige achtergrond informatie.  

Geraadpleegde bronnen Voor de geraadpleegde bronnen verwijs ik u ook naar 
het eerder ingediende init iatiefvoorstel. De commissie 
vergadering met de heer Elzinga was een welkome 
aanvull ing. Het heeft geleid tot tekstuele aanpassingen 
waarvan het voorliggende init iatief het resultaat is. 

Gevraagde beslissing Besluit de Referendumverordening gemeente Haren 
2014 vast te stellen. 

 
Samenvatting 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Bijgaand treft u een aangepaste tekst voor de referendumverordening. Eerder heb ik als 
l id van de fractie van het CDA u dit init iatiefvoorstel doen toekomen, echter heb ik met 
mijn voormalige fractie afgesproken dat ik het voorstel zal toelichten bij de behandeling in 
de raad. 
 
In overleg met het college ben ik tot aanpassing van de tekst van de verordening geko-
men, om een zo breed mogelijk gedragen resultaat te bewerkstell igen. In het onderstaan-
de wordt nog een korte toelichting gegeven en geef ik de belangrijkste polit ieke elemen-
ten weer. 
 
De nieuwe verordeningstekst is zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht met de 
VNG-modelverordening, daar dit een vast uitgangspunt in de gemeente is. Daarnaast zijn 
een aantal polit ieke invull ingen gegeven, die in de tekst de nodige aanpassingen met z ich 
mee hebben gebracht. Voor de goede orde loop ik die hier in hoofdli jnen voor u bij langs. 



 
•  De verordening biedt naast een raadgevend referendum – een referendum op ver-
zoek van burgers – de mogelijkheid voor een raadplegend referendum. In deze laatste 
variant heeft de raad de mogelijkheid om op eigen init iatief de inwoners van de gemeente 
te raadplegen over een concept raadsbesluit. Zie hiervoor voornamelijk artikel 7, echter 
heeft dit invloed gehad op de artikelen 5 t/m 8. 
•  Ten opzichte van de modelverordening zijn op verschil lende plekken percenta-
ges/aantallen ingevuld, bijvoorbeeld met betrekking tot de geldigheid van het referendum 
(gekozen is voor 30%) en bij het aantal  ondersteuningsverklaringen dat vereist is voor 
een inleidend of definit ief referendumverzoek van burgers. Hierbij is gekozen om zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de inmiddels ingetrokken Tijdeli jke referendumwet. Deze geko-
zen aantallen en percentages zijn amendeerbaar voor de raad. De raad kan hogere drem-
pels wil len instellen. 
•  De modelverordening biedt aan burgers die het init iatief nemen tot een raadgevend 
referendum de mogelijkheid om een subsidie te vragen. Daarvoor zou de raad dan jaar-
l i jks een subsidiebudget beschikbaar moeten stellen. Er is echter voor gekozen om dit 
niet op te nemen, omdat de organisatie uiteindeli jk bij het college ligt dat verantwoordeli jk 
is voor de organisatie en een (onparti jdige) informatieverstrekking. De raad dient daar-
voor incidenteel (per te houden referendum) een budget beschikbaar te stellen. 
•  De modelverordening laat de keuze open om een ‘haal- of een brengsysteem’ te 
hanteren bij het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Gekozen is voor een haal-
systeem. Voordeel hiervan is dat niet alle ondersteuners zelf met legit imatiebewijs naar 
een door de gemeente aangewezen locatie hoeven te komen zoals het gemeentehuis. 
Nadeel is wel dat achteraf gecontroleerd moet worden of alle ondertekenaars rechtsgeldig 
hebben ondertekend (of ze inwoner zijn, zo ja stemgerechtigd en of alle gegevens zijn 
ingevuld). 
•  Voorgesteld wordt om een (vaste) referendumcommissie van vijf leden te benoe-
men voor onbepaalde tijd. De taken van de commissie worden in de verordening om-
schreven, maar potentiële leden van de commissie moeten nog benaderd worden. 
 
Ik hoop met dit nieuwe instrument een bijdrage te leveren aan de democratische besluit-
vorming binnen de gemeente Haren en eventueel haar rechtsopvolgers. 
 
Was getekend, 
 
René R. Valkema 
Fractie ‘Haren kiest Tynaarlo’ 
 
 
 


