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Onderwerp : Mogelijke nieuwe Referendumverordening  

Korte inhoud voorstel 

 

Het college wint omtrent de eventuele aanpassing van de Referendumverordening het gevoelen 

van de raad in.  

 

1. Aanleiding 

 

Onze gemeente heeft een geldende Referendumverordening (zie nr. 2009022354). De VNG 

heeft een nieuwe model-referendumverordening toegezonden (zie nr. 2009022183). 

 

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 

 

De geldende verordening en het nieuwe model vertonen een aantal verschillen. De vraag is 

of het nieuwe model beter is dan de geldende verordening. Het al dan niet invoeren van zo’n 

verordening (en de inhoud daarvan) is overigens een vrije keuze van uw raad, mits er geen 

strijd ontstaat met hogere wetgeving (w.o. de Grondwet, die een correctief referendum over 

genomen besluiten niet toestaat). 

 

De belangrijkste verschillen zijn de volgende: 

 

a. de geldende verordening bepaalt dat een referendum altijd gehouden wordt onder de 

kiesgerechtigden van het gehele grondgebied van de gemeente. Het model laat er zich 

niet over uit, wat betekent dat een referendum ook in een deel van de gemeente 

gehouden kan worden. 

b. De geldende verordening kent een aantal uitzonderingen die het model niet kent (zie art. 

3,  leden f, g, h, k en l). Het model kent er weer twee die de geldende verordening niet 

kent (zie art. 2, leden b en c).  Beide kennen overigens de kapstokbepaling “waarvan de 

raad van mening is dat andere dringende redenen aanleiding zijn om geen referendum 

te houden”. Daar is alles onder te brengen 

c. De geldende verordening kent de mogelijkheid dat de raad zelf, zonder verzoek uit de 

bevolking, besluit een referendum te houden. Het model niet. 

d. De geldende verordening gaat uit van een haalsysteem van ondersteunende 

handtekeningen (door de initiatiefnemers) zonder legitimatie maar wel met een 

gemeentelijke check achteraf. Het model gaat uit van een brengsysteem waarbij men 

zijn handtekening op het gemeentehuis komt zetten en zich moet legitimeren. Dit geldt 

zowel voor het inleidend verzoek (initiatiefverzoek) als voor het definitieve verzoek. 

e. De geldende verordening laat de raad meteen (aan de hand van een raadsvoorstel) 

besluiten of aan de vereisten voor een referenduminitiatief wordt voldaan. Het model 
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bouwt eerst nog een advies van de referendumcommissie in. 

f. De geldende verordening stelt een termijn waarbinnen de raad de dag van het 

referendum moet vaststellen, het model niet. 

g. De geldende verordening verlangt dat de vraagstelling op de oproepkaart wordt 

weergegeven, het model niet. 

h. De geldende verordening kent een ad hoc referendumcommissie per referendum. Het 

model gaat uit van een permanente referendumcommissie met een zittingsduur van vier 

jaar. 

i. De geldende verordening sluit uit dat tot lid van de Referendumcommissie benoembaar 

zijn: de burgemeester van Bloemendaal, de wethouders van Bloemendaal, de 

raadsleden van Bloemendaal en de schaduwleden (tegenwoordig duoleden genoemd) 

van Bloemendaal. Evenmin mogen initiatiefnemers of ondersteuners van het referendum 

commissielid zijn. Het model bepaalt slechts dat leden van het bestuursorgaan 

(onduidelijk is welk bestuursorgaan, aangenomen moet worden: de gemeenteraad) en 

ambtenaren die werken onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan 

(aangenomen moet worden dat hier de griffier en personeelsleden van de griffie worden 

bedoeld) geen commissielid mogen zijn. 

j. De geldende verordening bepaalt dat de gemeentebegroting jaarlijks ter dekking van het 

per referendum door de raad beschikbaar te stellen budget de kosten van één 

referendum per jaar moet bevatten. Dit is al enige jaren een bedrag van € 20.000, dat tot 

nu toe steeds terugvloeit. Het model bevat deze bepaling niet. 

k. De geldende verordening bepaalt dat de raad in zijn eerstvolgende vergadering na de 

dag waarop het referendum wordt gehouden, een besluit neemt over het aangehouden 

raadsbesluit dat aan het referendum is onderworpen. Het model rept hier niet over. 

l. Het model bevat nog twee extra strafbepalingen (art. 13, leden d en e). 

 

 

3. Financiële aspecten/risico’s 

 

n.v.t. 

 

4. Voorstel 

 

Dit alles afwegende, vragen wij u om uw gevoelen te uiten over de vraag of de geldende 

verordening beter is dan het nieuwe model en meer op Bloemendaal is afgestemd, dan wel 

dat een nieuwe verordening conform het model  dient te worden ingevoerd. In het laatste 

geval zullen wij u een nader voorstel doen. 

 

 

5. Uitvoering 

 

n.v.t. 

 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

R.Th.M. Nederveen , burgemeester. 

 

 

 

A.Ph. van der Wees , secretaris. 



 

 

 

Advies Commissie 

De commissie adviseert het agendapunt als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 17 

september 2009 . 



 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  16 juni 2009 en het advies van de 

commissie Bestuur en Middelen van 1 september 2009  

 

 

 

 

 

b e s l u i t: 

 

 

 

de vraag of een nieuwe Referendumverordening conform het VNG-model  dient te worden 

ingevoerd positief/negatief te beantwoorden. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 17 september 2009. 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , griffier 


