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Kernboodschap Voldoen aan hetgeen vermeld staat in artikel 6 b. van de Referendumverordening 

en op grond daarvan de raad te laten besluiten over de Verordening die de 
campagne-subsidies voor instellingen of organisaties in het kader van een 
referendum regelt.

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.

BeshrfljJaj^R 2017 
d.d..............
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van de Referendumcommissie,

Besluit,

• Tot het vaststellen van de Verordening voor het verlenen van 
subsidies aan organisaties of instellingen die campagne voeren in 
het kader van een referendum.

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

De griffier De voorzitter



Onderwerp: Verordening voor verlenen subsidies aan instellingen of organisaties die 
campagne voeren in het kader van een referendum

Reg.nummer: 2017/183246

1. Inleiding
Volgens de Referendumverordening stelt de raad stelt regels vast voor het verlenen 
van subsidies aan instellingen of organisatie die campagne willen voeren in het kader 
van een referendum. De Referendumcommissie heeft tot taak de raad een voorstel te doen 
voor deze regels, (artikel 6 b. van de Referendumverordening Haarlem). Als bijlage I is dit 
voorstel in de vorm van een concept-verordening bij gevoegd. Verder wordt voorgesteld de 
brief van de Referendumcommissie aan de raad 13 april 2017 bij de bespreking van deze 
concept-verordening te betrekken.

2. Voorstel aan de raad

De raadsvoorzitter stelt de raad voor,

Gelezen het voorstel van de Referendumcommissie (concept verordening voor verlenen 
subsidies aan instellingen of organisaties die campagne voeren in het kader van een 
referendum),

de Verordening voor het verlenen van subsidies aan organisaties of instellingen die 
campagne voeren in het kader van een referendum, vast te stellen

4. Argumenten
Een geldige, door de raad vastgestelde regeling voor het verlenen van subsidies aan 
instellingen of organisaties die campagne voeren in het kader van een referendum is 
een voorwaarde voor het kunnen houden van een referendum.

5. Risico’s en kanttekeningen
De Referendumcommissie heeft tot taak toezicht te houden op de toepassing van de 
Referendumverordening. Het advies van de commissie is opgenomen in haar brief van 13 
april 2017 (als bijlage toegevoegd).

6. Uitvoering en financiën
De raad wordt in de uitvoering van de regeling campagne-subsidies ondersteund door 
de Referendumcommissie en het college.
Kosten voortkomend uit de uitvoering van de regeling komen ten laste van de algemene 
middelen.

7. Bijlagen
• Het voorstel / concept-verordening van de Referendumcommissie t.b.v. de 

verordening voor het verlenen van subsidies aan organisaties of instellingen 
die campagne voeren in het kader van een referendum.

• De brief van de Referendumcommissie aan de raad en 13 april 2017.



7. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van de Referendumcommissie,

Besluit,

Tot het vaststellen van de Verordening voor het verlenen van subsidies aan organisaties of 
instellingen die campagne voeren in het kader van een referendum.

Gedaan in de vergadering van .1. § APR.e, ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter


