
gemeente 

Den Helder 
Raadsvoorstel 

Registratienummer: RV012.0320 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

raad s griffie 

F.V.A. Hoogervorst 
(0223) 67 8102 
f.hoogervorst@denheider.n! 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
o Inleidend verzoek voor het houden van een 

referendum {AI12.09482) 
• Referendumverordening 2012 (RB12.0080) 
© Raadsvoorstel nieuwbouw stadhuis 

(RV012.0285) 
© Raadsbesluit nieuwbouw stadhuis (RB12.0199) 
« Verworpen amendement Stadspartij Den Helder 

(AM12.00052) 
Onderwerp: Inleidend verzoek voor het houden van een referendum over nieuwbouw stadhuis 

Gevraagd besluit: 
het door de heer K.H.Selie namens de omwonenden en bewoners van de Boerhaavestraat 16 t/m 25 e.a. ten 
aanzien van dat raadsbesluit van 29 oktober 2012, RB12.0199, op 9 november 2012 ingediende inleidend 
verzoek tot het houden van een raadplegend referendum (AI12.09482) met een beroep artikel 2, aanhef en 
onder letter a., Referendumverordening 2012 af te wijzen op grond van de argumentatie zoals vermeld in het 
van dit raadsbesluit deel uitmakende raadsvoorstel van de voorzitter van de raad van 22 november 2012, 
RVO12.0320, 

Pu bliekssamenvatting 
Op 9 november 2012 heeft de heer K.H. Selie namens de omwonenden en bewoners van de Boerhaavestraat 
een inleidend verzoek ingediend voor het houden van een raadgevend referendum over het raadsbesluit met 
betrekking tot nieuwbouw van het stadhuis. Een raadgevend referendum is - kort gezegd - een referendum op 
verzoek van bewoners. (De andere variant - een raadplegend referendum - is op initiatief van de raad.) 
De voorzitter van de raad toetst het inleidend verzoek aan de referendumverordening en legt hierover zijn 
bevindingen voor aan de raad. Op basis van zijn bevindingen stelt de voorzitter voor geen referendum te 
houden over de nieuwbouw van het stadhuis. 

Inleiding 
Een inleidend verzoek is de eerste stap tot het houden van een raadgevend referendum. Als de raad hierover 
een positief oordeel geeft, volgt de tweede stap: een definitief verzoek. Voor deze constructie in twee stappen is 
gekozen omdat een definitief verzoek tot het houden referendum vergaande consequenties heeft. Er zijn 
duizend ondersteuners voor een definitief verzoek nodig, de besluitvorming wordt opgeschort en er zijn veel 
organisatorische en financiële gevolgen. Zo moeten voor het houden van een referendum stembureaus worden 
ingericht e.d. De totale kosten voor het houden van een referendum worden geschat op € 50.000,-. Daarom is 
het goed om al vroegtijdig te weten of behoefte bestaat aan een referendum. Dit gebeurt via het inleidend 
verzoek, waaraan minder zware eisen en gevolgen zijn verbonden. Over een inleidend verzoek geeft de raad 
meteen zijn oordeel. Bij een negatieve beslissing worden de vervolgstappen voor een definitief verzoek niet 
gezet. Dit scheelt kosten, maar het voorkomt ook dat de raad een heel traject moet afwerken, terwijl het al 
duidelijk is dat dat geen behoefte bestaat aan een referendum over een onderwerp. In dit kader valt ook nog op 
te merken dat de uitslag van een referendum nooit bindend kan zijn. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met de het voorgestelde besluit wordt een eenduidige consistente besluitvorming door de raad voorgesteld 
waarmee de besluitvorming rond de nieuwbouw van het stadhuis duidelijk en transparant blijft. 

Kader 
Het juridische kader voor het beoordelen van het inleidend verzoek tot het houden van een referendum is de 
Referendumverordening 2012. 
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Argumenten 
Het inleidend verzoek is getoetst aan de Referendumverordening 2012. Hierbij zijn de volgende bevindingen 
naar voren gekomen: 

a. Het inleidend verzoek moet worden ondersteund door ten minste 100 ondertekenaars. 
Aan deze voorwaarde is voldaan, zoals blijkt uit de bijgevoegde handtekeningenlijsten met ruim 160 
handtekeningen. 

b. Er zijn een aantal uitzonderingsbepalingen, genoemd in artikel 2 van de verordening, waarover geen 
referenda kunnen worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn besluiten over de begroting, belastingen 
en verordeningen. 
Van de in de verordening genoemde concrete uitzonderingsbepalingen is geen sprake. 

c. Artikel 1a van de verordening bepaalt dat het raadgevend referendum moet gaan over een 
voorgenomen besluit van de raad. 
Het besluit waarover het inleidend verzoek is ingediend, heeft de raad reeds genomen op 29 oktober 
2012. Van een voorgenomen besluit is dus geen sprake meer. De verzoekers staan echter op het 
standpunt dat de gemeente heeft verzuimd aan te geven dat het voorstel referendabel was. Hierdoor 
konden zij, naar hun zeggen, niet weten dat ze het inleidend verzoek drie dagen voor de 
commissiebehandeling hadden moeten indienen. 

d. Artikel 2 bevat ook lid een lid a, dat als volgt luidt: (een referendum wordt niet gehouden over): 
"besluiten waarvan de raad van mening is dat er andere dringende dan onderstaande redenen (de 
concrete uitzonderingsbepalingen) zijn om geen referendum te houden". 
Artikel 2, lid a, geeft de raad de mogelijkheid voorgenomen besluiten, die niet vallen onder de concreet 
genoemde uitzonderingsbepalingen in de leden b. tot en met n. van het artikel, niet referendabel te 
verklaren. Het kan immers bijvoorbeeld zo zijn dat de raad geen behoefte heeft aan een referendum 
omdat de raad al voldoende gegevens heeft om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen en in dat 
kader de kosten en baten van een referendum niet in verhouding acht. Zéker in de wetenschap dat de 
uitkomst niet bindend kan zijn. 

Het ligt voor de hand de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren wegens strijd met artikel 1a van de 
Verordening. Er is immers geen sprake meer van een voorgenomen besluit. Het besluit is reeds genomen en 
het kunnen indienen van een referendumverzoek is procedureel een gepasseerd station. Als de raad hiertoe 
besluit, volgt echter naar alle waarschijnlijkheid een procedurele discussie: heeft de raad voldoende gedaan om 
de mogelijkheid van het houden van een referendum kenbaar te maken? Daarbij komt ook de discussie naar 
voren over de late publicatie van de verordening. 
De Referendumverordening 2012 is na de vaststelling op 19 maart 2012 abusievelijk niet gepubliceerd. 
Dit is hersteld op 8 november 2012 en de verordening is op 9 november 2012 in werking getreden. Hierdoor is 
een referendum juridisch pas mogelijk vanaf 9 november 2012, de dag na de publicatie. Formeel was het 
voorliggende voorstei bij de behandeling op 29 oktober 2012 niet referendabel omdat de 
Referendumverordening nog niet gold. Met het niet ontvankelijk verklaren op basis van de hierboven genoemde 
procedurele aspecten zal al met al veel onvrede blijven hangen. Overigens zullen dit wel aspecten zijn waarop 
in bezwaar en beroep wordt getoetst. 

Om de geschetste onvrede over procedurele aspecten tegen te gaan, is het een optie om het verzoek naar 
analogie van het bepaalde in artikel 6:10 Algemene wet bestuursrecht (Awb; voortijdig ingediend bezwaar- of 
beroepschrift) tegemoet te treden en het verzoek te behandelen als ware het wel een tijdig ingediend verzoek 
en de raad een inhoudelijk oordeel over het verzoek te laten uitspreken. Hierdoor wordt voor een ieder duidelijk 
hoe de raad denkt over het houden van een referendum over de nieuwbouw van het stadhuis. 

Omtrent uw beoordeling van het inleidend verzoek geef ik u mee ook attent te zijn op het betrachten van 
consistentie in uw besluitvorming. Uw raad heeft op 29 oktober 2012 een amendement van de Stadspartij 
Den Helder verworpen om het raadsvoorstel over het stadhuis referendabel te maken. Dit gebeurde met een 
ruime meerderheid van 12 stemmen voor (de dames Dol, Jellema, Van der Paard, Pater en Post en de heren 
P. Bakker, De Kleijn, Koopman, Nihot, Pastoor, Pruiksma en Rijnten) en 18 stemmen tegen (de overige 
aanwezige leden. De heer Reenders was afwezig). 
De grote bestuurlijke lijn die tot deze besluitvorming heeft geleid, was dat in het ontwikkelingsproces als geheei 
er al veel momenten van uitwisseling met de bevolking zijn geweest. De gemeenteraad weet zich zondermeer 
kritisch gevolgd. Echter, met de via een intensieve bestuurlijke voorbereiding tot stand gekomen 
conceptraadsvoorstel en -besluit kwam het ook aan om in de gegeven omstandigheden bestuurlijk een 
momentum te nemen. 
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Bestuurlijke betrouwbaarheid reikt vervolgens aan dat het normaalgesproken in de lijn van de verwachtingen ligt 
dat thans over het ingediende inleidend verzoek tot het houden van een referendum in het licht van artikel 2, 
aanhef en onder letter a., Referendumverordening 2012 in dezelfde lijn wordt gestemd. Een rechtvaardiging 
voor het nemen van een ander besluit hangt af van het antwoord op de vraag of het inleidend verzoek nieuwe 
relevante feiten en/of omstandigheden stelt. De vaststelling is dat dat niet het geval is en dat het verzoek 
inhoudelijk aansluit bij de al eerdere belangenbehartiging door de bewoners van de Boerhaavestraat e.a., ook 
door gebruik te maken van het spreekrecht in raadsvergaderingen. Feitelijk is nu sprake van een eendere 
situatie als waarvan in de raadsvergadering van 29 oktober 2012 met het amendement sprake was, met dit 
verschil dat er nu een inleidend verzoek aan ten grondslag ligt. Voor de verzoekers is een belangrijk verschil dat 
voor hen bij een afwijzing de weg van bezwaar en beroep openstaat. 

Maatschappelijk draagvlak 

Het maatschappelijk draagvlak voor dit besluit is niet nader onderzocht. 

Referendum 
Over besluiten in het kader van de Referendumverordening 2012 kan op grond van deze verordening geen 
referendum worden gehouden (artikel 2, aanhef en onder ietter l). Het voorliggende besluit dat u in overweging 
wordt gegeven om te nemen is dus niet referendabel. 
Financiële consequenties 

Het besluit om geen referendum te houden heeft geen negatieve financiële consequenties. 

Communicatie 
Op grond van de Referendumverordening 2012 maakt de voorzitter van de raad het besluit inzake het 
inleidende verzoek zo spoedig mogelijk openbaar op de in de gemeente gebruikelijke wijze. In deze situatie 
houdt dit in publicatie op de Stadsnieuwspagina en het schriftelijk informeren van de verzoekers. 
Realisatie 
De verzoekers krijgen schriftelijk bericht over het raadsbesluit om geen referendum te houden. Hiertegen staat 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid van bezwaar en beroep open. 

Den Helder, 22 november 2012 

de voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder, 

Koen Schuiling 
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