Beantwoording vragen GroenLinks op initiatiefvoorstel Leefbaar Tynarlo
referendumverordening Tynaarlo 2015

Vraag:
Initiatiefnemers moeten aansluiten op een concept raadsbesluit. De agenda is meestal pas kort
voor een raadsvergadering duidelijk (2-4 weken). Is er dan wel voldoende tijd om aan alle
voorwaarden te voldoen en 255 handtekeningen via het breng systeem te verzamelen?
Antw:
De vraag is duidelijk. Of een en ander moet aansluiten op een concept raadsvoorstel is ook
duidelijk. Op het moment dat er een ingrijpend voorstel komt, neem als voorbeeld de discussie
over wel niet Haren de 4e kern van Tynaarlo of wat nu actueel is een AZC wel niet in
Zuidlaren, kan er vanuit de bevolking of de raad zelf de vraag komen of het raadplegen van
onze inwoners middels een referendum op zijn plaats zou zijn. Financieel gezien zou je dit
kunnen doen als ook al landelijke verkiezingen zijn. Je kunt dan meeliften. De raad kan dus
rekening houden, op het moment dat er signalen zijn dat vanuit de bevolking initiatieven zijn
om een en ander middels een referendum,te consulteren. De raad kan ook zelf dit eisen,
voordat er een besluit wordt genomen. Dat is nu niet zo.
Vraag:
Wie bepaalt op wel moment in het proces de vraagstelling van het referendum? De
initiatiefnemers moeten aansluiten bij een concept raadsbesluit maar zowel de
referendumcommissie als de raad kunnen de vraagstelling veranderen.
Antw:
Gaat om actuele zaken. Als de raad een referendum wilt over wat dan ook, mogen we
aannemen dat het om een duidelijke vraagstelling gaat die zijhaar inwoners wilt voorleggen.
De raad bepaalt dus de vraag. De referendumcommissie zorgt voor dat een en ander goed
verloopt, zoals bijvoorbeeld bij artikel 2 is omschreven. De tijd lijkt weliswaar krap, maar
zodra de raad weet dat er een verzoek komt (komt niet zo maar uit de lucht vallen), zou je de
besluitvorming zoals 2 weken kunnen ophouden (verdagen)om initiatiefnemers enige tijd te
geven.
Vraag:
Krijgen de leden van de referendumcommissie een vergoeding en wat moet ik mij voorstellen
bij een commissie die jarenlang een slapend bestaan leidt en dan plotseling van alles moet
controleren en organiseren en voorstellen?
Antw:
De leden van de referendumcommissie kunnen een vergoeding ontvangen, conform de
Rekenkamercommissie en de commissie voor de beroep en bezwaarschriften. De vergoeding
is afgeleid van de op de Gemeentewet gebaseerde uitvoeringsregeling zoals deze jaarlijks
door de minister van BZK wordt vastgesteld. De griffie begeleid een referendumcommissie.
Dus zo nemen we aan zal alles, ook al zal er niet elke dag gebruik worden gemaakt van deze
mogelijkheid, gladjes verlopen.

Vraag:
Waarom kan de overheid wel onafhankelijke verkiezingen organiseren en zou diezelfde
organisatie geen onafhankelijk referendum kunnen organiseren?
Antw:
Spreken we van onafhankelijke verkiezingen, zijn deze altijd landelijk bepaald door o.a. de 2e
kamer. Wat plaatselijk gebeurt, regelt de gemeenteraad. Mits dit natuurlijk ergens, middels
een verordening, is vastgelegd. Die mogelijkheid om sec een referendum te organiseren
zonder mee te liften met bijv verkiezingen is, alleen zijn de kosten een stuk hoger. Het
organiseren van de verkiezingen kost gemiddeld 60.000 euro. Dat zal ook het geval zijn als
buiten het meeliften van de verkiezingen een afzonderlijk referendum georganiseerd wordt.
Gepleit wordt om de verbinding te zoeken met een verkiezingsmoment
Vraag:
In artikel 3 lid 1 benoemt de raad de hele referendumcommissie en in lid 2 benoemt de raad
alleen de voorzitter. Wat is nu het voorstel voor de procedure van het benoemen van de
referendumcommissie?
Antw:
Dit is een verschrijving. De raad benoemt de gehele commissie dus zowel de leden als de
voorzitter. Dit wordt aangepast
Vraag:
Waarom zijn de onderdelen van artikel 14 niet genummerd zoals bij alle andere artikelen.
Antw:
Dat is op deze manier vormgegeven omdat het een opsomming betreft
Vraag:
In artikel 14 lid b staat twee maal "met het" achter elkaar
Antw:
Dit zal worden gecorrigeerd. Wordt aangepast
Vraag:
In artikel 14 lid d gaat het over een verkiezing i.p.v. een referendum
Antw:
Het gaat natuurlijk om het referendum. Wordt die gehouden is er sprake van verkiezingen. Dit
is in de verordening wel een correcte weergave omdat de verbinding er ligt met de Kieswet.
Vraag:
Zijn er geen recente uitspraken over DigiD gebruik voor identificatie en handtekening dan
2009?
Antw:
Zie voor een actueel overzicht van rechtshandelingen die met behulp van Digill langs
elektronische weg kunnen worden verricht: hnp://digid.nl/burgerl over~digid/wie-doen-mee/.
Medio 2009 waren 388 gemeenten, vijf provincies, acht waterschappen en twaalf andere
overheidsorganisaties aangesloten.
Vraag:
Zijn er geen voorbeelden van gemeentelijke referenda van na 2009?
Antw:
t/m 1969: 4 referenda

1970-1979: 20
1980-1989: 10
1990-1999: 43
2000-2013: 73
Onbekend: 3
Soort referendum
Raadplegend (op initiatief van gemeentebestuur): 127
Raadgevend (op inititief van burgers, over een (voor)genomen bestuursbesluit): 23
Raadgevend volksinitiatief: 1 (bouw donjon, Nijmegen)
Onbekend: 2
Onderwerpen
De meeste lokale referenda gingen over gemeenteljke herindelingen (75 van de 153 - vaak
waren dit raadplegende referenda: geïnitieerd door het gemeentebestuur). Daarna kwamen
referenda over bouwplannen (37), de gemeentenaam (10), verkeersthema's (8), dorps- en
wijkraden (5) en overige onderwerpen (18).
Van de 23 raadgevende referenda - aangevraagd door burgers over een (voor)genomen
besluit van het gemeentebestuur - kwam in 21 gevallen een “nee” tegen het gemeenteplan uit
de bus. De twee uitzonderingen waren het referendum in Amsterdam (stadsdeel West) over de
voorgenomen aanleg van een parkeergarage waarin een krappe meerderheid (50,7%) vóór
stemde; en het referendum in 2002 in Enkhuizen waarin 61% voor de gemeentelijke
grondverkoop voor een nieuwbouwplan stemde.
Vraag:
Begrijp ik het goed dat in de uitleg van artikel 10 staat dat de voorlichting door verschillende
belangengroeperingen waaronder de initiatiefnemers van het referendum betaald wordt uit het
budget dat de raad vaststelt?
Antw:
dat is correct; de raad zal een bedrag beschikbaar moeten stellen. Gaat over het budget dat
nodig is voor de voorlichting en organisatiekosten die door de gemeente worden gemaakt.
Aanmaken lijsten voor ondersteuningsverklaringen, informatieavonden etc. Vergoeding
sprekers, zaalhuur, consumpties, promotie ed hoort daar ook bij.
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