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Ter inzage gelegde stukken/ bijlagen: 
• Verzoek Stichting behoud Cultureel erfgoed 

Den Helder (Al19.00933) 
• Referendumverordening 2012 (RB12.0080} 
• Aanvraag raadplegend referendum GroenLinks 

en D66 (IR19.0022) 
• Raadsbesluit over raadplegend referendum 

GroenLinks en D66 (RB19.0027) 
• Raadsbesluit scenario-onderzoek stadhuis 

(RB19.0004) 

Onderwerp: Inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de locatie van 
het nieuwe stadhuis in Den Helder. 

Gevraagd besluit: 
Het inleidend verzoek van Stichting behoud Cultureel erfgoed Den Helder tot het houden van een raadgevend 
referendum over de locatie van het nieuwe stadhuis te Den Helder af te wijzen. 

Publiekssamenvatting 
Stichting behoud Cultureel erfgoed Den Helder heeft een verzoek tot het houden van een raadgevend 
referendum ingediend over de locatie van het nieuwe stadhuis te Den Helder. In de Referendumverordening 
2012 staan de eisen waaraan een inleidend verzoek moet voldoen. Het verzoek van de stichting voldoet niet 
aan de eisen en dient daarom te worden afgewezen. 

Inleiding 
Op 10 april 2019 heeft Stichting behoud Cultureel erfgoed Den Helder een verzoek tot het houden van een 
raadgevend referendum ingediend over de locatie van het nieuwe stadhuis te Den Helder. Een raadgevend 
referendum is een volksstemming op initiatief van de bevolking van Den Helder. Op grond van de 
Referendumverordening 2012 dient de voorzitter van de raad het inleidend verzoek te toetsen aan de in de 
verordening bepaalde vereisten en zijn bevindingen voor te leggen aan de raad. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het beoogd maatschappelijk resultaat is dat het verzoek van Stichting behoud Cultureel erfgoed Den Helder 
wordt beoordeeld en afgehandeld op grond van de Referendumverordening 2012. 

Kader 
Het kader voor de afweging van de beoordeling van het inleidend verzoek ligt vast in de 
Referendumverordening 2012. Van belang zijn met name artikel 1 (eisen met betrekking tot verzoeker en 
ondertekenaars), artikel 1 a en de toelichting hierop in combinatie met artikel 4, lid 2 (onderwerp van een 
referendum) en artikel 4, lid 3 (aantal ondertekenaars). 

Argumenten 
Volgens artikel 1 a van de Referendumverordening 2012 en de toelichting daarop, in combinatie met artikel 4, 
lid 2 van deze verordening kan een referendum alleen gaan over een concreet voorgenomen besluit van de 
raad. Met betrekking tot de locatiekeuze van het nieuwe stadhuis is hiervan geen sprake. Hierover heeft de raad 
namelijk reeds op 25 februari 2019 een besluit genomen met het beschikbaar stellen van een 
investeringskrediet voor de permanente realisatie van een stadhuis op Willemsoord 66 en 72. Op basis hiervan 
kan niet anders worden besloten dan het inleidend verzoek af te wijzen. 

Overigens heeft uw raad zich op 25 februari 2019 ook expliciet uitgesproken over het houden van een 
referendum over het besluit met betrekking tot de permanente realisatie van een stadhuis op Willemsoord 66 
en 72. De raad heeft - toen naar aanleiding van een voorstel van de fracties van GroenLinks en D66 - immers 
besloten geen referendum te houden over het raadsbesluit met betrekking tot het scenario-onderzoek stadhuis 
Den Helder, waarin de locatiekeuze is opgenomen. 
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Daarnaast zijn er nog een aantal vormvereisten waaraan het verzoek niet voldoet. Het verzoek is slechts 
ondersteund door 94 personen. Daarbij zit in ieder geval ook een ondertekenaar die niet mee mag tellen omdat 
hij niet woonachtig is in Den Helder. Van een aantal ondertekenaars is de woonplaats niet te bepalen omdat het 
adres niet deugdelijk is ingevuld. Op grond van de Referendumverordening 2012 moet een inleidend verzoek 
door minimaal 100 daartoe gerechtigde personen worden medeondertekend. 
Daarnaast is uit artikel 1 van de Referendumverordening 2012 af te leiden dat de indiener van een inleidend 
verzoek een natuurlijke persoon en geen rechtspersoon dient te zijn. 
Deze vormvereisten zijn wellicht nog te repareren maar gelet op het eerstgenoemde en doorslaggevende 
argument is dit niet opportuun. 

Maatschappelijk draagvlak 
Met het besluit om het inleidend verzoek af te wijzen, wordt de hiervoor geldende regelgeving nageleefd. 

Het gevraagd besluit is niet referendabel omdat in artikel 2, lid I van de Referendumverordening 2012 besluiten 
op grond van een gehouden referendum of in het kader van deze verordening zijn uitgezonderd. 

Het voorstel heeft geen directe aspecten met betrekking tot duurzaamheid. 

Financiële consequenties 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

Communicatie 
De indiener van het inleidend verzoek wordt geïnformeerd over de wijze van behandeling van het verzoek. 

Realisatie 
Na besluitvorming maakt de voorzitter van de raad het besluit over het inleidende verzoek zo spoedig mogelijk 
openbaar op de in de gemeente gebruikelijke wijze en ontvangt de verzoeker een voor bezwaar en beroep 
vatbare beschikking. 

Den Helder, 17 april 2019 

de voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder, 
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