
 

Toelichting 
 
In de verordening worden diverse taken niet gedelegeerd aan het college maar aan de raad 
(c.q. griff ie) gelaten. De organisatie en uitvoering van het referendum zelf, nadat duideli jk 
is dat dit er komt, l igt uiteraard wel bij het college. 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
a, b, d, en e. Deze artikelen behoeven geen toelichting. 
c. Wat betreft de kiesgerechtigden is aangesloten bij degenen gerechtigd zijn deel te ne-
men aan de raadsverkiezingen. Dit is geregeld in artikel B3 en artikel J1 van de Kieswet. 
Een referendum is alleen mogelijk binnen het grondgebied van de eigen gemeente. 
 
Artikel 2 Referendabele besluiten 
Alleen concept besluiten van de raad kunnen onderwerp van een referendum zijn. De be-
sluiten genomen door het college of door de burgemeester zijn niet referendabel op grond 
van deze verordening. Een aantal onderwerpen waarover de raad een besluit kan nemen, 
lenen zich minder goed voor een referendum. In deze verordening is een li jst met uitzonde-
ringen opgenomen, gebaseerd op de ervaringen van onder meer de Tijdeli jke referendum-
wet en andere autonome gemeenteli jke verordeningen. Daarmee is getracht te voorkomen 
dat de verordening een leeg instrument wordt, waarbij het praktisch onmogelijk wordt een 
referendum te organiseren. Anderzijds is het voor de burger belangrijk dat duideli jk is over 
welke besluiten geen referendum kan worden gehouden. De algemene uitzonderingsgrond 
(onder j.)  benadrukt en garandeert de beoordelingsvrijheid van de raad. Deze uitzonde-
ringsgrond kan bijvoorbeeld toegepast worden indien er over het onderwerp al een Unifor-
me Openbare Voorbereidingsprocedure is geweest, of in het geval van korte termijnen 
waarop het besluit genomen moet worden of de mogelijkheid van grote f inanciële claims. 
 
Artikel 3 Samenstelling referendumcommissie 
Het onderwerp wat ten grondslag ligt aan het referenduminit iatief is doorgaans polit iek ge-
voelig. Burgers zijn van mening dat de raad gecorrigeerd dient te worden. Maar het is wel 
de gemeente die het referendum en de voorlichting organiseert. Een ‘pettenprobleem’ komt 
in de prakti jk bij referenda vaak voor. De onafhankeli jke referendumcommissie is dan de 
neutrale derde parti j die toeziet op de organisatie en uitvoering van het referendum. Er is 
gekozen voor een permanente commissie met maximaal vijf  leden. Het kan zijn dat de leden 
van de commissie lange ti jd niet bijeenkomen. Als er geen referenduminit iatief is, zal er 
doorgaans geen reden zijn om te vergaderen. Er is gekozen voor een qua aantal ruime 
commissie en niet voor een commissie van bijvoorbeeld drie personen plus plaatsvervan-
gers. Door meer leden te benoemen dan nodig voor het quorum wordt een oplossing gege-
ven in het geval één van de leden afwezig is of zich wil onthouden van deelname in ver-
band met mogelijke belangenverstrengeling. Er is niet expliciet geregeld dat leden (bijvoor-
beeld in geval van niet functioneren) ontslagen kunnen worden. In het algemeen geldt dat 
diegene die benoemt ook kan ontslaan. 
 
Artikel 4 Taken referendumcommissie 
Deze commissie heeft diverse adviserende taken gekregen. Daarnaast wordt de onafhanke-
li jke posit ie ondersteund door de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies te geven. 
De commissie adviseert, bij een inleidend verzoek, over de toelaatbaarheid van het onder-
werp. Dit hangt samen met de in artikel 2 opgenomen onderwerpen waarover geen referen-
dum gehouden kan worden. 
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Verder doet zij een voorstel voor de vraagstelling van het referendum. De vraag moet een-
duidig zijn en begrijpeli jk voor de burgers. Wat betreft het toezicht op de objectiviteit van 
de door de gemeente verstrekte voorlichting kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een fol-
der waarin argumenten pro en contra worden genoemd. De bevoegdheid van de commissie 
strekt zich niet uit tot de door de burgers gevoerde campagne. De vrijheid van meningsui-
t ing staat daarin voorop. De commissie heeft ook een rol bij de evaluatie van gehouden 
referenda en bij de evaluatie van referendumverzoeken welke niet tot een referendum heb-
ben geleid. Deze taak is een logisch gevolg van de toezichthoudende taak bij het hele refe-
rendumproces. 
 
Artikel 5 Inleidend verzoek op initiatief van burgers 
Kiesgerechtigden nemen het init iatief tot een referendum. Hiertoe kunnen zij een verzoek 
indienen tot het houden van een referendum. Een referendum biedt de burgers de mogelijk-
heid aan de noodrem te trekken als hun polit ieke vertegenwoordigers een besluit dreigen te 
nemen dat in hun ogen verkeerd is. Het is logisch dat burgers dan ook zelf kunnen beslis-
sen wanneer dit noodzakeli jk is. Gekozen is voor een eenvoudige procedure. Het inleidend 
verzoek wordt uiterl i jk vijf  werkdagen voor de raadsvergadering ingediend bij de griff ier en 
wordt later mogelijk gevolgd een definit ief verzoek. Door de duale verhoudingen wordt het 
verzoek formeel ingediend bij de griff ier, praktisch gezien zal de medewerking van het amb-
teli jk apparaat nodig zijn. Het doel van het inleidend verzoek is tweeledig. De raad moet op 
korte termijn beslissen of een onderwerp referendabel is en niet valt onder de uitzonderin-
gen genoemd in artikel 2. De referendumcommissie adviseert hierbij. Daarnaast moet aan-
getoond worden dat een onderwerp niet alleen maar leeft bij enkele mensen maar op enig 
draagvlak in de gemeente kan steunen. Hiertoe worden een aantal handtekeningen over-
legd. Op korte termijn is het voor burgers dan duideli jk of het zin heeft om handtekeningen 
te verzamelen ter ondersteuning van het definit ief verzoek. 
 
Handtekeningenli jsten 
Bij het verzamelen van de handtekening is gekozen voor een haalsysteem. De vereiste 
handtekeningen worden opgehaald door de init iatiefnemers. Uit de evaluatie van de Trw 
bli jkt dat een groot nadeel van het haalsysteem is dat de controle op handtekeningen een 
ti jdrovend karwei is en door onvolledig ingevulde li jsten veel handtekeningen ongeldig moe-
ten worden verklaard. Echter, l i jkt de omvang van de gemeente Haren en het aantal hand-
tekeningen niet voor dusdanige problemen te zorgen. Bij het controleren van de handteke-
ningen moet beoordeeld worden of diegenen die de ondersteuningsverklaring indient op dat 
moment kiesgerechtigd zou zi jn voor de raadsverkiezingen. Immers bij het zetten van de 
handtekening is nog niet bekend of en zo ja wanneer het referendum gehouden wordt en 
kan dus niet gewerkt kan worden met een apart bestand van kiesgerechtigden voor het re-
ferendum. De handtekeningen moeten worden geplaatst op van gemeentewege verstrekte 
l i jsten. Op basis van artikel 4:4 Awb (aanvraagformulier beschikkingen) heeft de gemeente 
de bevoegdheid om een formulier voor het aanvragen en het verstrekken van gegevens vast 
te stellen. Het inleidend verzoek is te beschouwen als een aanvraag in de zin van de Awb. 
Wat betreft de procedure van het inleidend verzoek is een termijn vastgesteld waarbinnen 
de handtekeningen moeten worden ingeleverd. Er is gekozen voor een korte termijn van vijf 
werkdagen voor de raadsvergadering. De achterliggende gedachte is dat op deze manier in 
de raadsvergadering zelf besloten kan worden of er voldoende geldige handtekeningen zijn 
verzameld zodat de volgende fase in het proces (het definit ieve verzoek) kan ingaan. 
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Beslissing inleidend verzoek 
Allereerst dient de raad, na advies van de referendumcommissie, vast te stellen of het ver-
zoek een besluit betreft waarover op grond van de verordening een referendum niet is uit-
gezonderd. Vervolgens wordt beslist of het inleidend verzoek is gedaan door het vereiste 
aantal kiesgerechtigden. De voorgeschreven eisen dient om de kiesgerechtigdheid te bepa-
len. Het besluit van de raad op het inleidend verzoek is een besluit in de zin van de Awb. 
Hiertegen staat bezwaar en beroep open. 
 
Artikel 6 Definitief verzoek op initiatief van burgers 
Als de raad van mening is dat het onderwerp referendabel is, zijn de init iatiefnemers weer 
aan bod. Zij moeten een verzoek doen tot het houden van een referendum en voldoende 
ondersteunende handtekeningen verzamelen. De procedure is in grote l i jnen geli jk aan die 
bij het inleidende verzoek. De raad controleert of er voldoende (geldige) handtekeningen 
zijn verzameld. De toelaatbaarheid van het onderwerp is al eerder in de procedure, bij het 
inleidend verzoek, getoetst. Een voldoende aantal handtekeningen zal dan ook een posit ief 
besluit tot het houden van het referendum tot gevolg hebben. 
 
Artikel 7 Verzoek op initiatief van de raad 
Dit artikel maakt mogelijk dat een referendum gehouden wordt over een concept raadsbe-
sluit op init iatief van een of meer raadsleden: een raadplegend referendum. Het l id of de 
leden van de raad dienen hiertoe een schrifteli jk voorstel in bij de voorzitter van de raad, 
waarin een uiteenzetting wordt gegevens van de probleemstell ing. Indien het voorstel vol-
doet aan de eisen als gesteld in artikel 2 van de verordening, dan kan de raad besluiten 
hierover een referendum te houden. Een besluit tot het houden van een referendum wordt 
op de gebruikeli jke wijze bekendgemaakt. 
 
Artikel 8 Aanhouden beslissing 
Indien door de raad besloten is tot het houden van een referendum, dan wel na een inlei-
dend verzoek van burgers, dan wel na een verzoek op init iatief van de raad, wordt het con-
cept raadsbesluit waarop het referendumverzoek betrekking heeft in eerste instantie op 
normale wijze behandeld in de raad. Op deze wijze komt een definit ief raadsvoorstel tot 
stand, bijvoorbeeld door middel van amendementen. Echter, na behandeling vindt geen 
stemming over het voorstel plaats. De stemming wordt aangehouden tot de eerstvolgende 
vergadering na het te houden referendum. Tot slot wordt nog bepaald dat, indien binnen 
een termijn van vier weken na het referendum een raadsvergadering gepland staat, deze 
alsnog wordt ingelast. 
 
Artikel 9 Datum 
Het vaststellen van de datum waarop het referendum zal worden gehouden is voorbehouden 
aan de raad. Van belang is dat er voldoende ti jd is om het referendum te organiseren 
(stemlokalen huren, bemensing stembureaus, drukwerk etc.) en dat er enige ruimte is om 
vakantie perioden ( juli/augustus, december/januari) te overbruggen omdat deze niet ge-
schikt zijn voor het houden van een referendum. Het l igt voor de hand dat het advies van 
het college op dergeli jke zaken ziet. De datum kan vallen op een dag waarop tevens andere 
verkiezingen worden gehouden, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Het combineren van 
verkiezingen is praktisch omdat de kiesgerechtigden niet twee maal naar de stembus hoe-
ven te komen. Ook zorgt een combinatie doorgaans voor een hogere opkomst en voor een 
reductie in de kosten van een referendum. Uiteraard kunnen er ook meerdere referenda op 
dezelfde dag plaatsvinden. 
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Artikel 10 Vraagstelling 
De raad beslist of en wanneer een referendum wordt gehouden en stelt ook de vraagstell ing 
vast. Het meest voor de hand ligt een vraagstell ing welke gekoppeld is met het voorgeno-
men besluit. Aan de kiezer wordt dan de vraag voorgelegd of zij voor of tegen het concept 
raadsbesluit, waarover het referendum wordt gehouden, zijn. De vraagstell ing moet wel 
voldoende duideli jk zijn, de referendumcommissie heeft tot taak hierover te adviseren. Het 
is verplicht om de vraagsteling tevens op te nemen op de stempas/oproepkaart. 
 
Artikel 11 Budget 
Per referendum wordt door de raad een budget vastgesteld. Naast een bedrag voor de or-
ganisatie van het referendum zelf zal de voorlichting geld kosten. In principe wordt geen 
vergoeding verstrekt aan burgers die het init iatief tot een referendum hebben ingediend. 
 
Artikel 12 Uitvoering 
Het feit dat het college is belast met de uitvoering, volgt uit de Gemeentewet (artikel 160, 
eerste l id onder b). Tot de organisatie behoren diverse taken, zowel de voorlichting over 
het onderwerp waarop het referendum ziet, als de inrichting en bemensing van de stemlo-
kalen en het drukken van de stembiljetten en oproepkaarten/stempassen. 
 
Artikel 13 Procedure stemming 
Voor de procedures rond de stemming wordt zoveel mogelijk aansluit ing gezocht bij de 
gang van zaken bij de raadsverkiezingen en dit niet allemaal opnieuw in deze verordening 
te regelen. Vandaar dat de Kieswet en het Kiesbesluit van overeenkomstige toepassing 
zijn. Dit omvat het hele proces van de termijn waarop bij de kiesgerechtigden de oproep-
kaart/stempas voor het referendum bezorgd dient te zijn als de werkwijze in het stembureau 
en de vaststell ing en bekendmaking van de uitslag. 
 
Artikel 14 Geldigheid van de uitslag 
Wanneer 30 procent van de kiesgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht, wordt de uitslag 
van het referendum geacht geldig te zijn. Het percentage kan lager zijn dan het gemiddelde 
opkomstpercentage bij de raadsverkiezingen, maar moet hoog genoeg zijn om een drempel 
op te werpen. Op deze wijze komen alleen onderwerpen aan bod die door een redeli jk deel 
van de bevolking als van belang worden beschouwd, zonder dat het praktisch onmogelijk 
zal worden een geldige uitslag te kri jgen.  
 
Artikel 15 Strafbepalingen 
Op grond van artikel 154 van de Gemeentewet kan de raad op overtreding van een veror-
dening straf stellen. Voor het bepalen van wat strafbaar is, is aangesloten bij de Kieswet, 
hoofdstuk Z. 
 
Artikel 16 Inwerkingtreding 
Dit artikel spreek voor zich. 
 
Artikel 17 Citeertitel 
Dit artikel spreekt voor zich. 
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