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Voorstel:
Aan de orde zijnde de ‘Referendumverordening gemeente Emmen 2006’
overwegende dat het wenselijk is,
a. nu de Tijdelijke referendumwet is vervallen
b. en er op gemeentelijk niveau geen regels meer bestaan omtrent de
mogelijkheden tot het organiseren van een referendum,
c. in de huidige maatschappij burgers steeds mondiger en kritisch zijn in de
richting van hun bestuurders;
d. dit een teken is van politieke betrokkenheid;
e. het daarom pas geeft dat een 100.000+ gemeente als de gemeente Emmen
overgaat tot het instellen van een referendum;
f. de raad hiermee invulling geeft aan het laatste instrument dat tot haar
beschikking staat;
g. in een verordening vast te leggen onder welke voorwaarden in de gemeente
Emmen een referendum mogelijk is;
h. gelet op het bepaalde in de artikelen 108, eerste lid, 147,149 en 154 van de
Gemeentewet;
i. met het hebben van, de Referendumverordening gemeente Emmen 2006
(direct) toegepast kan worden;
stellen de raad voor de Referendumverordening gemeente Emmen 2006 vast te stellen.
Naam raadsleden,

Naam fracties

Handtekening

J.C.F.M. van Hees

D66

J. Dijkgraaf

GroenLinks

J.H. de Wildt

PvdA
Emmen, december 2005.
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Voorgenomen besluit:
REFERENDUMVERORDENING gemeente Emmen 2006
De raad van de gemeente Emmen, gezien het voorstel van de fracties van D66, GroenLinks en
PvdA; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
Besluit:
Vast te stellen de navolgende
Referendumverordening gemeente Emmen 2006
Artikel 1 Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. raad :
de gemeenteraad van Emmen;
b. college :
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;
c. referendum : raadplegende volksstemming in de gemeente Emmen over een
voorgenomen besluit van de raad;
d. kiezers :
ingezetenen van de gemeente Emmen die kiesgerechtigd zijn voor de
verkiezing van de leden van de gemeenteraad.
e. gekwalificeerde meerderheid :
een meerderheid van het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen,
waarbij deze meerderheid tenminste dertig procent omvat van hen die
voor het desbetreffende referendum stemgerechtigd waren.
Artikel 2 Onderwerp
1. De raad kan een besluit nemen tot het houden van een referendum.
2. Een referendum kan niet worden gehouden met betrekking tot:
a. een besluit in bezwaar of in administratief beroep;
b. een besluit waarbij de belangen van kwetsbare groepen in de samenleving in
het geding zijn;
c. een besluit over arbeidsrechtelijke posities, zoals benoemingen, ontslagen,
schorsingen, schenkingen en kwijtscheldingen, beslissingen over
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d.
e.
f.
g.
h.

rechtspositionele regelingen, alsmede beslissingen met betrekking tot
geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers en hun nabestaanden;
een besluit tot het vaststellen van de (meerjaren) programmabegroting en de
jaarrekening, alsmede met betrekking tot de vaststelling van gemeentelijke
tarieven en belastingen;
een besluit in het kader van deze verordening;
een besluit ter uitvoering van een beslissing afkomstig van een hoger
bestuursorgaan of de wetgever, waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid
heeft;
een besluit waarbij het belang van het referendum in een onevenredige
verhouding staat tot (spoedeisende) belangen van de gemeente, welke mede
kunnen worden veroorzaakt door verplichtingen jegens derden;
een besluit dat eerder aan een referendumverzoek onderworpen is geweest.

Artikel 3 Inleidend verzoek
1. Minimaal 250 kiezers kunnen bij het college schriftelijk een inleidend verzoek voor
het houden van een referendum indienen.
2. Het inleidend verzoek dient vergezeld te gaan van handtekeningen van de in het eerste
lid bedoelde kiezers, met opgave van naam, adres, geboortedatum en woonplaats,
alsmede van een vermelding van het desbetreffende voorgenomen besluit.
3. De in het tweede lid bedoelde gegevens dienen te worden geplaatst op daartoe van
gemeentewege verstrekte lijsten.
Artikel 4 Indiening inleidend verzoek
1. Het inleidend verzoek dient bij het college te worden ingediend uiterlijk vijf
werkdagen vóór de desbetreffende besluitvorming in de raad.
2. Het college toetst of aan de vereisten in artikel 3 is voldaan.
3. Indien het college van mening is dat de weigeringsgronden van artikel 2, tweede lid,
onderdeel b, h en i zich voordoen, dan verzoekt het college de commissie bedoeld in
artikel 11 hierover advies uit te brengen.
Artikel 5
1. Uiterlijk één dag voor de desbetreffende raadsvergadering maakt het college aan de
raad bekend of naar zijn mening aan de vereisten voor het indienen van inleidend
verzoek is voldaan.
2. Het college betrekt daarbij het (eventuele) advies van de commissie als bedoeld in
artikel 11.
3. De raad besluit of aan de vereisten voor het indienen van een inleidend verzoek is
voldaan en beslist of één van de weigeringsgronden, genoemd in artikel 2, zich
voordoet.
4. Indien de raad besluit dat aan de vereisten voor het indienen van inleidend verzoek is
voldaan, houdt de raad zijn besluitvorming omtrent het betreffende onderwerp aan.
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Artikel 6 Definitief verzoek
1. Indien de raad heeft besloten tot aanhouding overeenkomstig artikel 5, vierde lid,
kunnen kiezers (minimaal 2.500), binnen zeven weken aangeven dat zij het verzoek
ondersteunen om een referendum te houden.
2. De verklaring tot ondersteuning dient vergezeld te gaan van handtekeningen van de in
het eerste lid bedoelde kiezers, met opgave van naam, adres, geboortedatum en
woonplaats, alsmede van een vermelding van het desbetreffende voorgenomen besluit.
3. De in het tweede lid bedoelde gegevens dienen te worden geplaatst op daartoe van
gemeentewege verstrekte lijsten.
Artikel 7
1. Het college toetst of aan de vereisten in artikel 6 is voldaan.
2. Uiterlijk één dag voor de desbetreffende raadsvergadering maakt het college aan de
raad bekend of naar zijn mening aan de vereisten in artikel 6 is voldaan.
Artikel 8
1. De raad besluit of aan de vereisten in artikel 6 is voldaan.
2. De raad besluit vervolgens of het referendum gehouden wordt.
Artikel 9 Voorgenomen besluit
1. Indien de raad besluit tot het houden van een referendum, wordt over het
desbetreffende onderwerp een voorgenomen besluit genomen.
Artikel 10 Taak van het college
1. Het college draagt zorg voor een goede begeleiding en organisatie van het referendum.
2. Het college draagt zorg voor een neutrale informatievoorziening.
Artikel 11 De commissie
1. De raad stelt een permanente commissie in welke tot taak heeft te adviseren met
betrekking tot de in artikel 12 genoemde onderwerpen.
2. De raad benoemt de leden van de commissie voor een periode van vier jaar, waarna
verlenging met maximaal één periode kan plaatsvinden.
3. De commissie bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen.
4. Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de
raad, met het ambt van burgemeester van Emmen ,wethouderschap en met een
dienstverband bij de gemeente Emmen
5. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en bepaalt haar eigen werkwijze.
6. De commissie wordt bijgestaan door de griffie die een ambtelijk secretaris levert, die
geen lid is van de commissie .
7. De commissie brengt binnen vier weken nadat zij daartoe ingevolge artikel 12, eerste
lid verzocht is, een gemotiveerd advies uit, waarbij zij tevens verslag doet van de door
haar gevolgde werkwijze.
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Artikel 12 Advisering
1. De raad vraagt de commissie, bedoeld in artikel 11, om advies over:
a. de helderheid en eenduidigheid van de formulering van de vraagstelling van
het referendum,
b. de wijze waarop gestemd wordt.
2. Verder kan de raad de commissie advies vragen over:
a. de wijze waarop van gemeentezijde voorlichting over het referendum wordt
verstrekt,
b. organisatorische kwesties met betrekking tot de fases van het inleidend
verzoek en het definitief verzoek.
3. Tenslotte adviseert de commissie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, derde lid.
4. Adviezen van de commissie zijn openbaar conform het daarover bepaalde in de wet
Openbaarheid van Bestuur.
Artikel 13 Procedure
1. De raad stelt tenminste twaalf weken voor het te houden referendum aan de hand van
het bepaalde in deze verordening en gelet op het advies van de commissie de datum en
de formulering van de vraagstelling van het te houden referendum vast.
2. In het referendum wordt van de stemgerechtigden een oordeel gevraagd over het
voorgenomen besluit van de raad als bedoeld in artikel 9.
3. De raad kan bepalen op welke wijze gestemd wordt.
4. Uiterlijk zes weken voor de datum waarop het referendum wordt gehouden worden
alle relevante stukken ter inzage gelegd op een aantal door het college te bepalen
plaatsen.
Artikel 14 De stemming
1. Iedere kiezer voor het referendum krijgt een afzonderlijke oproepingskaart.
2. Behoudens het bepaalde in lid 1 zijn ten aanzien van de stemming de bepalingen van
de Kieswet zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
3. De uitslag van het referendum wordt berekend op basis van een gekwalificeerde
meerderheid van het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen. Deze meerderheid
omvat tenminste dertig procent van hen die voor dit referendum stemgerechtigd
waren.
Artikel 15 Geen gekwalificeerde meerderheid
1. Het referendum wordt als niet gehouden beschouwd indien er geen gekwalificeerde
meerderheid als bedoeld in artikel 14 tot stand is gekomen.
Artikel 16 Besluit
1. De raad neemt binnen zes weken na de datum van het referendum een besluit naar
aanleiding van de uitslag van het referendum.
2. Indien dit besluit met zich meebrengt dat nadere besluitvorming noodzakelijk is over
de wijze waarop het besluit zal worden uitgevoerd, zal de raad deze besluitvorming zo
snel mogelijk in gang zetten en afronden.
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Artikel 17 Strafbepalingen
Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de eerste categorie wordt
gestraft hij/zij die bij de stemming:
a. oproepingskaarten of volmachtbewijzen namaakt of vervalst met het oogmerk deze
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
b. oproepingskaarten of volmachtbewijzen die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of
waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij deze ontving, bekend was, opzettelijk
als echt en onvervalst gebruikt of door anderen doet gebruiken dan wel deze met het
oogmerk om deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen
gebruiken, in voorraad heeft;
c. oproepingskaarten of volmachtbewijzen voorhanden heeft met het oogmerk deze
wederrechtelijk te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
d. als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze is overleden.
Artikel 18 Slotbepaling
Deze verordening treedt direct in werking na bekendmaking.
Artikel 19 Citeertitel
Deze verordening kan aangehaald worden als Referendumverordening gemeente Emmen
2006
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2006.
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Hekman

C. Bijl
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Artikel gewijze toelichting
Toelichting artikel 1
In dit artikel worden de meest elementaire begrippen gedefinieerd.
Toelichting artikel 2
Dit artikel betreft de uitzonderingen met betrekking tot het houden van een referendum. In lid
2
onder h is een soort hardheidsclausule geformuleerd. Bij de in h genoemde term
(spoedeisende)
belangen kan het zowel om financiële, juridische als politieke belangen gaan
Toelichting artikel 4
In dit artikel wordt een nauwkeurige procedure gegeven voor het inleidend verzoek. Bijzonder
is
dat indien het college van mening is dat de weigeringsgronden van artikel 2, tweede lid,
onderdeel
b, h en i zich voordoen, er een commissie-advies wordt gevraagd.
Gesteld moet worden dat hiervoor korte termijnen zijn opgenomen. Dit kan worden
ondervangen
door een permanente commissie in te stellen. Daarnaast zal in de praktijk een
referenduminitiatief vaak eerder aangekondigd worden. Dit is overigens wel het moment
waarop
beoordeeld moet worden of zich één van de weigeringsgronden voordoet. Indien dit niet het
geval is, kan de steunverwervingsfase beginnen, onder aanhouding van de besluitvorming.
Toelichting artikel 5
In deze procedure is systematisch de lijn aangehouden dat de raad uiteindelijk alle
beslissingen
neemt.
Toelichting artikel 6
Artikel 6, eerste lid, stelt de termijn voor het definitief verzoek. Gekozen is voor een termijn
van
zeven weken, omdat daarmee binnen een tijdsspanne van twee raadsvergaderingen (doorgaans
acht weken) duidelijkheid kan worden verkregen over een te houden referendum.
Toelichting artikel 9
Indien de raad heeft besloten tot het houden van een referendum over het voorliggende
onderwerp, wordt volgens de gebruikelijke procedures voor het nemen van besluiten een
voorgenomen besluit over het raadsvoorstel genomen. Dat wil zeggen dat er nog geen
uitvoering
of de inwerkingtreding kan plaatsvinden.
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