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Beslispunten
1.
Het faciliteren van een volksreferendum op particulier initiatief krijgt geen steun vanuit het
college;
2.
Een concept-raadsadvies van gelijke strekking is met dit standpunt in overeenstemming.
3.
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Samenvatting:
Burgercomite Nederland (BN) is van plan om volksreferenda buiten de Kieswet te houden. Met de woorden
“waar de overheid het laat afweten neemt de burger het over” neemt BN zich voor om een referendum te
houden op 20 maart 2019. Dat is de dag waarop de kiezer kan stemmen voor Provinciale Staten en voor
een volgend algemeen bestuur bij de waterschappen. Kiesraad, ministerie van BZK en vakorganisatie
NVVB adviseren geen medewerking te verlenen. Zij baseren zich op de Kieswet die voorschrijft dat
gemeenteraden bevoegd zijn tot het uitschrijven van een stemming die niet steunt op wettelijke regels
(Kieswet of een gemeentelijke verordening). Om die reden kan een volksreferendum niet gelijktijdig plaats
hebben in een stemlokaal waarin verkiezingen gaande zijn. Buiten de stembureaus is meet mogelijk.
Voorkomen moet worden dat zich omstandigheden voordoen die de behoorlijke voortgang van de zitting
van het stembureau onmogelijk maken. Het moet kiezers volstrekt duidelijk zijn dat het volksreferendum
niet door de gemeente wordt georganiseerd, dat deelname eraan niet verplicht is en tenslotte de gemeente
de gang van zaken niet controleert. Om die reden wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen.
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Informatieblad
Nummer:

Beslispunten
1.
: Het faciliteren van een volksreferendum op particulier initiatief krijgt geen steun vanuit het
college;
2.

:

Een concept-raadsadvies van gelijke strekking is met dit standpunt in overeenstemming.

3.
Inleiding
Burgercomite Nederland (BN) is van plan om volksreferenda buiten de Kieswet te houden. Met de woorden
“waar de overheid het laat aMeten neemt de burger het over” neemt BN zich voor om een referendum te
houden op 20 maart 2019. Dat is de dag waarop de kiezer kan stemmen voor Provinciale Staten en voor
een volgend algemeen bestuur bij de waterschappen. Kiesraad, ministerie van BZK en vakorganisatie
NVVB adviseren geen medewerking te verlenen. Zij baseren zich op de Kieswet die voorschrijft dat
gemeenteraden bevoegd zijn tot het uitschrijven van een stemming die niet steunt op wettelijke regels
(Kieswet of een gemeentelijke verordening). Om die reden kan een volksreferendum niet gelijktijdig plaats
hebben in een stemlokaal waarin verkiezingen gaande zijn. Buiten de stembureaus is meer mogelijk.
Argumenten
Voorkomen moet worden dat zich omstandigheden voordoen die de behoorlijke voortgang van de zitting
van het stembureau onmogelijk maken. Het moet kiezers volstrekt duidelijk zijn dat het volksreferendum
niet door de gemeente wordt georganiseerd, dat deelname eraan niet verplicht is en tenslotte de gemeente
de gang van zaken niet controleert. Om die reden wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen.
Wanneer de gemeente medewerking verleent, dan wordt daarmee de indruk gewekt dat de gemeente het
houden van een referendum rond klimaatverschuiving en energietransitie verheft tot haar gedachtegoed
dan wel tot haar overtuiging zonder dat daarover een standpunt werd ingenomen.
Kanttekeningen
Burgercomite Nederland verzoekt en passant ook nog om faciliteiten ter beschikking te stellen en wel
zo dicht mogelijk bij het stemlokaal, zoals tafels, stoelen en zelfs koffie, lunchpakketten e.d.. Als
sluitstuk van het verzoek wordt van de voorzitter van de stembureaus gevraagd een oogje te houden
op de gang van zaken. M.i. heeft geen enkel stembureau daar gelegenheid voor.
Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.)
Overlegpunten: n.v.t.

Participatie en Communicatie
Stichting Burgercomité Nederland verzoekt het college van burgemeester en wethouders en de raad
om hun standpunt mee te delen. Reden om alvast een raadsbesluit op te stellen dat aansluit bij de in
dit advies beschreven gedachte dat het de gemeente niet past de gevraagde medewerking te
verlenen.

Vervoigstappen inclusief tijdspad
Nadat de gemeenteraad een standpunt heeft ingenomen aan de Stichting Burgercomité Nederland die
opvatting kenbaar maken.
Bij lagen
• Verzoek van de Stichting Burgercomité Nederland met als onderwerp Volksreferendum 20
maart 2019 (e-mailbericht);
•
Reactie op vragen over brief Volksreferendum (Kiesraad, BZK, NVVB).
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Beslispunten

1.

:

Het faciliteren van een volksreferendum op particulier initiatief krijgt geen steun vanuit het
college;

2.

:

Een concept-raadsadvies van gelijke strekking is met dit standpunt in overeenstemming.

3.

Collegebesluit
Opmerkingen van de secretaris en/of het college
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