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Kernboodschap De raad stelt op grond van artikel 17 van de Referendumverordening Haarlem het 

budget vast voor de organisatie van het referendum over zijn besluit Maatregelen 
Moderniseren Parkeren d.d. 15 december 2016.

Relevante eerdere 
besluiten

1. Het besluit van de raad van 16 februari 2017, nr. 2017/89261, om de 
verzoekers van het inleidend verzoek tot het houden van een referendum 
gelegenheid te bieden een definitief verzoek tot het houden van een 
referendum in te dienen bij de raad

2. Het besluit van de raad van 15 december 2016, nr. 2016/502227, tot het 
nemen van maatregelen tot het moderniseren van het parkeren.

Besluit Raad
d.d. ...IX. t 2017
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

besluit een budget van 261.500 euro vast te stellen voor het organiseren van het 
referendum over het raadbesluit Maatregelen Moderniseren Parkeren d.d. 15 
december 2016. Dit bedrag komt ten laste van de algemene middelen.

de griffier, de voorzitter,



1. Inleiding

Op 16 februari 2017 besloot de raad de gelegenheid te bieden tot het indienen van een 
definitief verzoek tot het houden van een referendum over het raadbesluit Maatregelen 
Moderniseren Parkeren d.d. 15 december 2016. Indien besloten wordt dat het definitieve 
verzoek wordt gehonoreerd, stelt de raad op grond van artikel 16 van de 
Referendumverordening Haarlem het budget vast voor de organisatie van het referendum.

2. Voorstel aan de raad
De raadsvoorzitter stelt de raad voor 261.500 euro beschikbaar te stellen voor het 
organiseren van het referendum over het raadsbesluit Maatregelen Moderniseren Parkeren 
d.d. 15 december 2016. Dit bedrag komt ten laste van de algemene middelen.

3. Beoogd resultaat
Doel van dit besluit is drieledig:
1. het mogelijk te maken het referendum daadwerkelijk te organiseren;
2. daarbij via een folder objectieve voorlichting te geven;
3. te besluiten over dekking van de vergoedingen aan de leden van de Referendumcommissie.

4. Argumenten
Het totale bedrag van 261.500 euro is opgebouwd uit drie delen.

Een bedrag van 200.000 euro is bestemd voor de kosten van het drukken van 
kiezerspassen en stembiljetten, leden van stembureaus en tellers e.d.
Een bedrag van 50.000 euro is bestemd voor de vergoedingen aan de leden van de 
referendumcommissie en bureaukosten (bijvoorbeeld huren van een notulist en 
kosten van uitzenden van de hoorzitting die de referendumcommissie heeft 
gehouden).
Een bedrag van 11.500 euro is bestemd voor het geven van voorlichting over het 
onderwerp Maatregelen Moderniseren Parkeren, in de vorm van een folder die met de 
oproep wordt meegestuurd. Dit is niet het budget voor subsidies voor 
campagneactiviteiten maar voor objectieve voorlichting door de gemeente. De folder 
wordt vooraf door de referendumcommissie getoetst op objectiviteit en 
evenwichtigheid op grond van artikel 6 onder d van de Referendumverordening 
Haarlem.

5. Risico’s en kanttekeningen
De kosten onder het eerst genoemde deel zijn nu gebaseerd op een referendum dat niet 
tegelijk plaatsvindt met algemene verkiezingen. Bij combinatie met algemene verkiezingen 
bedragen de kosten 75.000 euro.

De kosten voor de vergoedingen aan de Referendumcommissie en de bureaukosten zijn 
onvermijdbaar.

De kosten voor het geven van voorlichting zijn onderbouwd als hiervoor onder 4. Ze zijn 
beïnvloedbaar, zij het dat de Referendumverordening Haarlem gezien artikel 6 wel 
veronderstelt dat de gemeente op enigerlei wijze voorlichtingsmateriaal verspreidt.
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In het budget zijn niet verwerkt de uren die de ambtelijke organisatie maakt voor de 
voorbereiding en uitvoering van het referendum, alleen de uren die direct nodig zijn voor het 
maken van een voorlichtingsfolder. Ook is niet opgenomen het budget dat de raad ter 
beschikking stelt voor subsidies ten behoeve van campagneactiviteiten. Dat wordt apart 
vastgesteld, tegelijk met de subsidieverordening .

6. Uitvoering
Met dit budget zal het referendum over raadsbesluit Maatregelen Moderniseren Parkeren d.d. 
15 december 2016 worden georganiseerd op de datum die de raad daarvoor vaststelt. Het 
college is belast met de uitvoering, op grond van artikel 18 van de Referendumverordening 
Haarlem.

7. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

besluit een budget van 261.500 euro vast te stellen voor het organiseren van het referendum 
over het raadbesluit Maatregelen Moderniseren Parkeren d.d. 15 december 2016. Dit bedrag 
komt ten laste van de algemene middelen.

Gedaan in de vergadering van .......a.A.pD.^.Qjjfwordt ingevuld door de griffie)

de griffier de voorzitter
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