
• 
Bloemendaal 

De raad der gemeente Bloemendaal; 

kennis genomen hebbende van de kennisgeving van een initiatief voor het houden van 
een referendum over het voorgenomen besluit over het definitieve ontwerp voor de uitbreiding en 
renovatie van het gemeentehuis d.d. 3 jul i 2012 (kenmerk 2012065536); 

overwegende dat: 

a. artikel 3, aanhef en onder i van de Referendumverordening Bloemendaal 2009 bepaalt dat een 
referendum niet kan worden gehouden over besluiten die naar het oordeel van de raad hun 
grondslag vinden in een eerder genomen beslissing waarover een referendum kon worden 
gehouden; 

b. de raad de vorige referendumaanvraag betreffende het besluit over het voorlopig ontwerp op 
22 december 2011 heeft afgewezen onder verwijzing naar artikel 3 lid i (raadsbesluit met 
kenmerk 2011057858) en de daartegen ingediende bezwaren op 21 juni 2012 overeenkomstig 
het oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Haarlem en in overeenstemming 
met het advies van de externe commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften 
ongegrond heeft verklaard en de motivering heeft hersteld (raadsbesluit met kenmerk 
2012010634); 

c. het voorgenomen raadsbesluit over het definitief ontwerp nu eens te meer zijn grondslag vindt 
in, en een uitwerking, resultaat en vervolg is van, eerdere besluiten van de raad over de 
gemeentelijke huisvesting van 25 juni 2009 (2009010707), 1 jul i 2010 (2010010756), 26 mei 
2011 (2011002919) en 22 december 2011 (2011054421); 

d. ook artikel 3 lid k van toepassing is, vanwege de naar het oordeel van de raad spoedeisende 
gemeentelijke belangen, vanwege de (financiële) voortgang van het project. 

1. het voorgenomen besluit over het definitief ontwerp voor de gemeentelijke huisvesting niet 
referendabel te verklaren op basis van artikel 3 lid i en k van de Referendumverordening 
Bloemendaal 2009, omdat het zijn grondslag vindt in de besluiten van 25 juni 2009, 1 jul i 
2010, 26 mei 2011 en 22 december 2011 waarover eerder een referendum kon worden 
gehouden en vanwege de (financiële) voortgang van het project; 

2. de kennisgeving van een initiatief voor het houden van een raadplegend referendum af te 
wijzen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 12 jul i 2012. 
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