
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Besluit Raad inzake inleidend verzoek tot het houden van een referendum 

over de Maatregelen Moderniseren Parkeren 
BBV nr: 2017/89261 

 

1. Inleiding 

Op woensdag 25 januari 2017 ontving de raadsvoorzitter een inleidend verzoek tot het 

houden van een referendum over het onderwerp Maatregelen Moderniseren Parkeren.  

De Referendumverordening schrijft voor dat de raadsvoorzitter een dergelijk verzoek moet 

toetsen aan de artikelen 3 en 7 van deze Verordening.  

 

De raadsvoorzitter heeft dit gedaan en heeft hierbij tevens betrokken de adviezen, zoals 

verwoord in een tweetal brieven, die de Referendumcommissie aan hem heeft gegeven.  

 

 

2. Voorstel aan de raad 

De raadsvoorzitter stelt de raad voor: 

 Gelezen de bevindingen van de raadsvoorzitter zoals beschreven in de brief dd. 13 

februari 2017 met als onderwerp ‘Bevindingen referendumverzoek 

parkeermaatregelen’; 

 Gelezen de adviezen van de Referendumcommissie aan de raadsvoorzitter zoals 

beschreven in de brief d.d. 2 februari 2017 met als onderwerp: ‘Brief van de 

Referendumcommissie Haarlem dd. 2 februari 2017 inzake advies aan de voorzitter 

van de raad over inleidend verzoek ‘Maatregelen Moderniseren Parkeren’ en de brief 

d.d. 9 februari 2017 met als onderwerp: ‘Brief van de Referendumcommissie 

Haarlem dd 9 februari 2017 inzake advies aan de voorzitter van de raad over artikel 3 

van de Referendumverordening van de Gemeente Haarlem’;  

 Op basis van de eigen bevindingen, rekening houdend met artikel 4 van de 

Verordening, de verzoekers die het inleidend verzoek hebben ingediend, de 

gelegenheid te bieden een definitief verzoek tot het houden van een referendum in te 

dienen bij de raad.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

De verzoekers die het inleidend verzoek hebben ingediend, de gelegenheid te bieden een 

definitief verzoek tot het houden van een referendum in te dienen bij de raad. 

 

 

4. Argumenten 

 

Het inleidend verzoek voldoet aan de vereisten zoals verwoord in de Referendumverordening 

De raadsvoorzitter heeft het inleidend verzoek getoetst op de artikel 3 en 7 van de 

verordening en concludeert dat het inleidend verzoek hieraan voldoet.  

Het uiteindelijke oordeel hierover en de beantwoording van de vraag of er een dringende 

reden is om geen referendum te houden, zoals verwoord in artikel 4 van de Verordening, is 

ter beoordeling aan de raad. 
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5. Uitvoering 

Volgende stap in het proces: het definitieve verzoek 

 

Nadat de raad heeft besloten over het inleidende verzoek en in het geval de raad ermee 

instemt dat de volgende stap in het proces genomen kan worden, wordt de verzoekers die het 

inleidend verzoek hebben ingediend, de gelegenheid geboden, een definitief verzoek tot het 

houden van een referendum in te dienen bij de raad. 

 

Binnen zes weken na bekendmaking van het besluit van de raad dat het raadsbesluit 

referendabel is, kunnen de verzoekers een definitief verzoek tot het houden van een 

referendum indienen bij de voorzitter van de raad.  Artikel 10 van de Verordening beschrijft 

de vereisten waaraan dit definitieve verzoek moet voldoen. 

 

Binnen vier weken na ontvangst van het definitieve verzoek neemt de raad hierover een 

besluit (artikel 11 van de Verordening).  

 

 

7. Bijlagen 

 

 Brief van de raadsvoorzitter dd 13 februari 2017 met als onderwerp: ‘Bevindingen 

referendumverzoek parkeermaatregelen’. 

 

 Brief d.d. 2 februari 2017 met als onderwerp: ‘Brief van de Referendumcommissie 

Haarlem dd. 2 februari 2017 inzake advies aan de voorzitter van de raad over 

inleidend verzoek ‘Maatregelen Moderniseren Parkeren’. 

 

 Brief d.d. 9 februari 2017 met als onderwerp: ‘Brief van de Referendumcommissie 

Haarlem dd 9 februari 2017 inzake advies aan de voorzitter van de raad over artikel 3 

van de Referendumverordening van de Gemeente Haarlem’. 

 

 

 

De raadsvoorzitter  
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van de raadsvoorzitter: 

 

Besluit: 

 

 Gelezen de bevindingen van de raadsvoorzitter zoals beschreven in de brief dd. 13 

februari 2017 met als onderwerp ‘Bevindingen referendumverzoek 

parkeermaatregelen’; 

 Gelezen de adviezen van de Referendumcommissie aan de raadsvoorzitter zoals 

beschreven in de brief d.d. 2 februari 2017 met als onderwerp: ‘Brief van de 

Referendumcommissie Haarlem dd. 2 februari 2017 inzake advies aan de voorzitter 

van de raad over inleidend verzoek ‘Maatregelen Moderniseren Parkeren’ en de brief 

d.d. 9 februari 2017 met als onderwerp: ‘Brief van de Referendumcommissie 

Haarlem dd 9 februari 2017 inzake advies aan de voorzitter van de raad over artikel 3 

van de Referendumverordening van de Gemeente Haarlem’;  

 Op basis van de eigen bevindingen, de verzoekers die het inleidend verzoek hebben 

ingediend, de gelegenheid te bieden een definitief verzoek tot het houden van een 

referendum in te dienen bij de raad.  

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De griffier    De voorzitter 

 


