
gemeente Steenbergen RD1500082 

llll III III llll IIIIIIII 
RD1500082 

Raadsvergadering Agendanummer 
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Onderwerp 
Instellen referendumcommissie 

Steenbergen; 11 december 2015 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 25 november 2015 is het verzoek ingediend tot het houden van een referendum over de opvang van 
asielzoekers en statushouders in onze gemeente. In de presidiumvergadering van 10 december jl. is de 
startnotitie procedureel besproken en is de vraag gesteld of op basis van deze startnotitie de 
gemeenteraad op 17 december een besluit kan nemen. 

2. Achtergrond 
De referendumverordening geeft aan, dat indien het referendumverzoek voldoende is ondersteund en er 
geen sprake is van inhoudelijke belemmeringen, binnen twee maanden een startnotitie door raad wordt 
geagendeerd. Op basis van deze startnotitie neemt de gemeenteraad een besluit over de vraag of een 
referendum plaats kan vinden. Na een positief besluit van de gemeenteraad dient het referendum binnen 
vier maanden plaats te vinden. Uiterlijk acht weken voor het te houden referendum dient de vraagstelling 
door de gemeenteraad te zijn vastgesteld. 
Gelet op dit korte tijdpad is in overleg met initiatiefnemers een startnotitie opgesteld en is in samenspraak 
een voorstel gedaan tot een mogelijke vraagstelling, waarbij is getracht een verbinding te maken met het 
initiële verzoek en het genomen besluit van de gemeenteraad van 25 november. 

3. Overwegingen 
In de presidiumvergadering van 10 december is aangegeven, dat gelet op het maatschappelijk belang, 
het goed is om nog wat meer tijd te nemen voor de voorbereiding en de vraagstelling. De 
referendumverordening biedt hiervoor de nodige mogelijkheden. 
Het presidium stelt voor om een commissie in te stellen. Deze commissie bestaat uit één lid per fractie 
(raadslid of burgerlid) en wordt ondersteund door de griffie. Een onafhankelijke deskundige met ervaring 
op dit specifieke dossier en met het stellen van vragen voor tijdens referenda wordt bij het proces 
betrokken om de commissie te adviseren. Tevens kunnen op verzoek van de commissie de 
initiatiefnemers bij deze commissie betrokken worden. Deze commissie heeft als doel om een notitie en 
een vraagstelling voor te bereiden voor de besluitvormende vergadering van 28 januari 2016. Op basis 
van dit advies kan de gemeenteraad kan de raad een overwogen besluit nemen tot het wel of niet houden 
van een referendum. 

4. Middelen 
Momenteel is onbekend welke kosten de extern deskundige met zich meebrengt. 
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5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
Vanwege het kerstreces dient de referendumcommissie in januari zo snel mogelijk van start te gaan. In 
het presidium is afgesproken dat namens iedere fractie één persoon deel neemt aan de commissie. De 
fracties hebben inmiddels aangegeven wie namens de fractie afgevaardigd wordt. De namen van deze 
personen zijn aan het besluit over de instelling van deze commissie toegevoegd. De commissie kan zelf 
een voorzitter wijzen. De griffie zal via de VNG en haar eigen netwerk een onafhankelijke deskundige 
contacteren. 
Aangezien de referendumverordening aangeeft dat de notitie door de raad geagendeerd moet worden, is 
het presidium is het juiste platform om een besluit te nemen of de notitie geagendeerd kan worden. De 
notitie van de commissie wordt geagendeerd voor het presidium van 21 januari. Waarna het stuk 
doorgeleid zal worden naar de besluitvormende vergadering van 28 januari 2016. 

7. Voorstel 
Een referendumcommissie in te stellen, bestaande uit één lid per fractie. De commissie wordt 
ondersteund door de griffie. Een externe deskundige wordt gevraagd de commissie te adviseren. De 
initiatiefnemers kunnen uitgenodigd worden door de commissie. Het doel is een notitie en vraagstelling 
voor te bereiden voor de besluitvormende vergadering van 28 januari 2016. 

Hoogachtend, Z \ 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 
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