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Kernboodschap Afhankelijk van een eerder te nemen besluit tot het houden van een referendum, 

voldoen aan hetgeen vermeld staat in artikel 15 lid 1 van de
Referendumverordening en te besluiten tot het vaststellen van een dag waarop het 
referendum gehouden wordt.

Relevante eerdere 
besluiten

-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,

-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. ...4.0.. - ; >Q'|7
(wordt ingevuld hoor de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Besluit,

vast te stellen als de dag waarop het referendum over het raadsbesluit 
Maatregelen moderniseren parkeren van 15 december 2016 gehouden wordt.

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

De griffier De voorzitter



Onderwerp: Vaststellen dag waarop het referendum wordt gehouden 

Reg.nummer: 2017/183205

1. Inleiding
Volgens artikel 15 van de Referendumverordening Haarlem stelt de raad een datum 
vast waarop het referendum wordt gehouden. Het referendum moet plaatsvinden 
uiterlijk twaalf maanden na het moment waarop de raad tot het houden daarvan heeft 
besloten. Bij het vaststellen van de datum moeten alle termijnen in acht genomen 
worden uit de op het referendum van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Vanuit het presidium is verzocht te bezien of een referendum datum vóór de zomer 2017 
mogelijk is. Als bijlage I is opgenomen een overzicht van termijnen en voorwaarden van de 
eerst mogelijk datum waarop een referendum gehouden kan worden.
Vanuit haar taak als toezichthouder op toepassing van de Referendumverordening 
geeft de Referendumcommissie in haar brieven van 28 maart en 13 april 2017 advies 
op het bepalen van een dag voor het houden van een referendum.

2. Voorstel aan de raad
De raadsvoorzitter stelt de raad voor,

vast te stellen als de dag waarop het referendum over het raadsbesluit Maatregelen 
moderniseren parkeren van 15 december 2016 gehouden wordt.

3. Beoogd resultaat
Te komen tot een dag waarop het referendum gehouden wordt.

4. Argumenten
De Referendumcommissie heeft tot taak toezicht te houden op de toepassing van de 
Referendumverordening. De adviezen van de commissie zijn opgenomen in haar brieven van 
28 maart en 13 april 2017, als bijlage toegevoegd.

5. Risico’s en kanttekeningen
De Referendumcommissie heeft tot taak toezicht te houden op de toepassing van de 
Referendumverordening. De adviezen van de commissie zijn opgenomen in haar brieven van 
28 maart en 13 april 2017, als bijlage toegevoegd.

6. Uitvoering en financiën
Op grond van art. 18 van de Referendumverordening is het college belast met de uitvoering 
van het besluit tot het houden van een referendum.

De kosten voor het houden van een referendum zijn afhankelijk van het moment waarop dit 
georganiseerd wordt.. Is dat in combinatie met het moment waarop algemene verkiezingen 
plaatsvinden dan bedragen de kosten voor de organisatie van een referendum € 75.000,= 
Vindt een referendum plaats, los van de organisatie van andere verkiezingen dan bedragen de 
kosten € 200.000,=

Indien de raad besluit tot het houden van een referendum vertraagt minimaal de invoer van de 
door de raad vastgestelde parkeermaatregelen en bijbehorende extra opbrengsten (€ 500.000



in 2017). Wanneer de maatregelen 6 maanden worden uitgesteld derft de gemeente in 2017 
circa € 500.000,= aan baten. Afhankelijk van de uitkomst van het referendum wordt 
mogelijkerwijs ook de taakstellende opbrengst voor 2018 (€ 1.000.000) niet of slechts 
gedeeltelijk gerealiseerd.

7. Bijlagen
• De brieven van de referendumcommissie aan de raad van 28 maart 2017 en 13 april 

2017.
• Het overzicht van de planning van een dag om het referendum te houden voor het 

zomerreces 2017.

8. Raadsbesluit

De raad de gemeente Haarlem,

Besluit,

vast te stellen als de dag waarop het referendum over het raadsbesluit Maatregelen 
moderniseren parkeren van 15 december 2016 gehouden wordt.

1 e APR 21)17
Gedaan in de vergadering van................. (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter


