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Voorgesteld raadsbesluit

1.
2.
3.

in te trekken de Referendumverordening gemeente Velsen 2007, vastgesteld op
15 november 2007 (R07.0058), laatstelijk gewijzigd op 8 maart 2012 (R12.014);
vast te stellen de Referendumverordening gemeente Velsen 2013;
te bepalen dat de besluiten onder 1. en 2. in werking treden op de dag na
officiële bekendmaking ervan.

Samenvatting

In uw vergadering van 20 september 2012 heeft u een inleidend verzoek tot het houden
van een referendum over het HOV Velsen niet ontvankelijk verklaard en verzocht een
voorstel te doen tot aanscherping van de referendumverordening. Aanleiding voor dit
verzoek is dat in artikel 1, onder a. (begripsomschrijvingen) onder referendum wordt
gesproken over een raadplegende volksstemming over een door de raad te nemen of
genomen besluit. Het college stelt thans voor een nieuwe referendum-verordening vast
te stellen overeenkomstig het jongste model van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, waardoor geen verwarring meer mogelijk is over het soort besluiten
waarvoor een referendum mogelijk is.
Aanleiding

Bij de behandeling van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum over
het HOV Velsen kwam aan het licht dat de omschrijving van het begrip referendum in
artikel 1, onder a. van de Referendumverordening aanleiding kan geven tot
misverstanden. De omschrijving spreekt namelijk over een raadplegende volksstemming
over een door de raad te nemen of genomen besluit. Een inleidend verzoek om een
referendum behelst echter altijd een voorgenomen besluit. Een en ander moge ook
blijken uit de nadere uitwerking in artikel 5, lid 1 van de verordening. Dit artikel laat geen
enkele twijfel over de status van een inleidend verzoek.
Als de raad van mening is dat over het conceptraadsbesluit een referendum kan worden
gehouden, kan hij het besluit aanhouden totdat besloten is op het definitief verzoek en in
het positieve geval op de uitslag van het referendum. Hij kan ook een besluit nemen en
daarbij bepalen dat de inwerkingtreding van het raadsbesluit wordt opgeschort totdat op
het definitief verzoek is beslist of een beslissing naar aanleiding van de uitslag van het
te houden referendum is genomen. In deze tweede situatie is sprake van een
“genomen” besluit.
Programma

11. Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie
Kader

Gemeentewet: artikel 149
Collegeprogramma 2010-2014
Beoogd doel en effect van het besluit

Het bevorderen van de politieke participatie van burgers en het vergroten van de
legitimiteit van besluiten.
Directe maatschappelijke consequenties

Er wordt duidelijkheid geschapen over de reikwijdte van het referendum als instrument
van burgerparticipatie.
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Argumenten

Per 1 januari 2005 verviel de Tijdelijke Referendumwet, waardoor er geen landelijke
wetgeving meer was die een gemeentelijk referendum mogelijk maakte. Gemeenten
konden sindsdien wel zelf een referendumverordening invoeren. Grondwet en
gemeentewet verbieden echter bindende referenda, zodat alleen een raadplegend
referendum mogelijk is.
Op initiatief van D66Velsen en de SP heeft de raad in zijn vergadering van 15 november
2007 de Referendumverordening gemeente Velsen 2007 vastgesteld. De verordening is
in 2009 gewijzigd ter zake van het moment van benoeming van de Commissie van
advies en toezicht en in 2012 ter zake van het aantal benodigde handtekeningen onder
een definitief verzoek (van 15.000 naar 7.500).
Eerst in september 2012 kwam aan het licht dat de omschrijving van het begrip
referendum in artikel 1, onder a. van de verordening, zonder nadere toelichting
aanleiding kan geven voor verkeerde interpretaties. Een en ander naar aanleiding van
een inleidend verzoek om een referendum over het HOV Velsen. De raad heeft verzocht
om een voorstel tot aanpassing van de verordening.
Al in 2009 heeft de VNG een geheel nieuwe en grondig herziene Modelreferendumverordening aangeboden die het model van 2007 vervangt. De huidige verordening is
nog op het oude model gebaseerd.
Het verzoek tot aanpassing van de verordening kan worden aangegrepen om het meest
recente model van de VNG te volgen met hierin opgenomen de accenten als in 2009 en
2012 aangebracht in de huidige verordening.
In de nieuwe verordening is conform de VNG-verordening de mogelijkheid dat de raad
uit zichzelf besluit tot het houden van een referendum achterwege gelaten. Dit blijft
voorbehouden aan de inwoners van Velsen.
Inspraak, participatie etc.

n.v.t.
Alternatieven

Alleen de omschrijving van het begrip referendum in artikel 1, onder a. van de huidige
referendumverordening aanpassen.
Risico’s

n.v.t.
Financiële consequenties

n.v.t.
Uitvoering van besluit

Het raadsbesluit wordt officieel bekend gemaakt in weekblad De Jutter/ de Hofgeest en
op de gemeentelijke website.
De verordening wordt opgenomen in de Regelingenbank.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Concept raadsbesluit;
Concept verordening + toelichting.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,
D. Emmer

De burgemeester,
F.M. Weerwind
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