BEZWAARSCHRIFT

Den Helder, 29 november 2012.

Aan: De Gemeenteraad van de gemeente Den Helder.
Drs. Bijlweg 20.
1784 MC Den Helder.

Stuknummer: AM 2.10329

Betreft: Beroep en Bezwaar raadsvoorstel RV012.02
Geachte Gemeenteraad,
Hierbij maak ik bezwaar tegen uw besluit van 29 oktober 2012, kenmerk: RB12.0199, waarbij
u het geamendeerde raadsvoorstel RV012.0285 Uitvoering motie betreffende nieuwbouw
stadhuis, heeft aangenomen.
Ik kan me niet verenigen met uw besluit, omdat u niet gehandeld heeft conform uw eigen
verordening. In de referendumverordening, artikel 3 staat: In ieder raadsvoorstel dient te
worden aangegeven dat het voorgenomen besluit al dan niet onderwerp van een
referendum kan zijn. Dit heeft u niet in uw raadsvoorstel gepubliceerd. Mede door het niet
vermelden van bovenstaande tekst uit de referendumverordening in uw raadsvoorstel, heb ik
als burger niet kunnen weten dat de burgers een referendumverzoek bij uw raad konden
indienen.
Daarnaast: als u van de burger eist dat een referendumverzoek minimaal drie dagen
voorafgaand aan de eerste commissievergadering over dit onderwerp wordt ingediend, dan
kan het betreffende raadsvoorstel toch niet één uur vóór de eerste commissievergadering uit
de lucht komen vallen? Dat betekent het negeren van de rechten van de burger.
Ik verwijs dan ook naar uw eigen referendumverordening, welke u op 19 maart 2012 in
meerderheid van uw raad heeft aangenomen. Deze referendumverordening staat op uw
website onder raadsbesluit RB12.0080.
Reden waarom ik uw Raad verzoek dit bezwaar gegrond te verklaren en te beslissen dat het
raadsvoorstel opnieuw behandeld dient te worden. Er is een besluit genomen zonder dat u
aan uw eigen verordening heeft voldaan. Een nieuw raadsvoorstel, met in achtneming van
de referendumverordening, dient dan ook op zijn plaats te zijn.
Elke burger dient zich aan de regels te houden, dit geldt des te meer voor uw Raad, u hebt
een voorbeeldfunctie en dient zich ook aan de regels te houden. Burgers van Den Helder
hebben dan ook de mogelijkheid om -volgens uw verordening - een referendumverzoek in
te dienen,

Tevens verzoek ik u deze brief door te geleiden naar de Commissie Beroep & Bezwaar
uw gemeente. Ik vraag u tevens om een bevestiging van ontvangst van deze brief.

Hoogachtend,

(handtekening)
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