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

vraagstelling en de antwoordcategorieën vast van het referendum over het 
raadsbesluit van 15 december 2016 over de maatregelen moderniseren parkeren.

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.

f/fWR 2017
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

gelezen het advies van de Referendumcommissie hierover zoals verwoord in haar 
brief van 13 april 2017 met kenmerk 2017/183082,

en

gezien de bevoegdheden van de raad zoals verwoord in artikel 17 van de 
Referendumverordening,

Besluit:

• als vraagstelling voor het te houden referendum over het raadsbesluit van
15 december 2016 inzake de maatregelen moderniseren parkeren de volgende vraag 
vast te stellen: “Bent u voor of tegen het raadsbesluit Maatregelen moderniseren 
parkeren van 15 december 2016”?
• als antwoordcategorieën op deze vraagstelling de antwoorden “Voor” of 
“Tegen” te formuleren.

Met in achtneming van het aangekomen amendement 5.1 Referendumvraag.

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

De griffier De voorzitter



Onderwerp: Vaststelling van de besluiten op de vraagstelling en de 
antwoordcategorieën van het referendum over het raadsbesluit Maatregelen 
Moderniseren parkeren van 15 december 2016.
BBV nummer: 2017/183474

1. Inleiding

Op dinsdag 18 april 2017 kan de Raad een besluit nemen op het definitief verzoek tot het 
houden van een referendum over het raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren van 15 
december 2016.

Indien de Raad besluit tot het houden van een referendum zal de Raad tevens op grond van 
artikel 17 van de Referendumverordening moeten besluiten over de vraagstelling en de 
antwoordcategorieën van het referendum.

De Referendumcommissie heeft onder andere tot taak op grond van artikel 6 sub a van de 
Referendumverordening de Raad te adviseren over de vraagstelling.
Met haar brief d.d. 13 april 2017, kenmerk 2017/183082, met als onderwerp: ‘Advies 
vraagstelling, Verordening subsidieverstrekking en datum referendum over raadsbesluit 
Maatregelen moderniseren parkeren’ geeft de Referendumcommissie haar advies aan de raad 
in deze.

Tot slot schrijft de Referendumverordening in artikel 17 lid 1 voor dat de raad deze 
vraagstelling en de antwoordcategorieën ten minste twaalf weken voor het referendum 
vaststelt.

2. Voorstel aan de raad
De raadsvoorzitter stelt de raad voor
-gelezen het advies van de Referendumcommissie hierover zoals verwoord in haar brief van 
13 april 2017 met kenmerk 2017/183082, en
-gezien de bevoegdheden van de raad zoals verwoord in artikel 17 van de 
Referendumverordening, te besluiten om:

• als vraagstelling voor het te houden referendum over het raadsbesluit van 15 
december 2016 inzake de maatregelen moderniseren parkeren de volgende vraag vast te 
stellen: “Bent u voor of tegen het raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren van 15 
december 2016”?
• als antwoordcategorieën op deze vraagstelling de antwoorden “Voor” of “Tegen” te 
formuleren.

3. Beoogd resultaat
Voldoen aan hetgeen vermeld staat in artikel 17 van de Referendumverordening en op grond 
daarvan de raad te laten besluiten over de vraagstelling en de antwoordcategorieën van het 
referendum over het raadsbesluit van 15 december 2016 over de maatregelen moderniseren 
parkeren.



4. Argumenten

Op grond van de Referendumverordening artikel 17 stelt de Raad de vraagstelling en 
antwoordcategorieën vast, ten minste twaalf weken voor het referendum.

5. Uitvoering
De uitvoering van dit besluit is geregeld in artikel 18 van de Referendumverordening. Dit 
artikel bepaalt dat het college belast is met de uitvoering van dit besluit tot het houden van 
een referendum. De vraagstelling wordt op grond van artikel 17 lid 2 van de 
Referendumverordening weergegeven op de oproepingskaart.

6. Financiële dekking
Het besluit over het vaststellen van de vraagstelling van het referendum over de maatregelen 
moderniseren parkeren heeft geen financiële consequenties.

7. Bijlagen:
Er is 1 bijlage bij dit raadsstuk te weten:

* Brief d.d. 13 april 2017, kenmerk 2017/183082, van de Referendumcommissie Haarlem 
met als onderwerp: ‘Advies vraagstelling, Verordening subsidieverstrekking en datum 
referendum over raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren’.



9. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

gelezen het advies van de Referendumcommissie hierover zoals verwoord in haar brief van 
13 april 2017 met kenmerk 2017/183082,

en

gezien de bevoegdheden van de raad zoals verwoord in artikel 17 van de 
Referendumverordening,

Besluit:

• als vraagstelling voor het te houden referendum over het raadsbesluit van 15 
december 2016 inzake de maatregelen moderniseren parkeren de volgende vraag vast te 
stellen: “Bent u voor of tegen het raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren van 15 
december 2016”?

• als antwoordcategorieën op deze vraagstelling de antwoorden “Voor” of “Tegen” te 
formuleren.

Met in achtneming van het aangekomen amendement 5.1 Referendum vraag:
De vraagstelling te wijzigen in: “Bent u voor of tegen uitvoering van het pakket van 19 
maatregelen voor het moderniseren van parkeren uit het raadsbesluit van 15 december 2016”

1 8 APR 2017
Gedaan in de vergadering van.................(wordt ingevuld door de griffie)



O '

PvdA GROEN
LINKS

Amendement referendumvraag

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 18 april 2017;

Besluit het eerste besluitpunt van het raadsbesluit op de vraagstelling en antwoordcategorieën van 
het referendum over het raadsbesluit Maatregelen Moderniseren parkeren van 15 december 2016 
als volgt te wijzigen:

• als vraagstelling voor het te houden referendum over het raadsbesluit van 15 december 2016 
inzake de maatregelen moderniseren parkeren de volgende vraag vast te stellen: "Bent u 
voor of tegen het raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren van 15 december 2016"?

Nieuwe tekst:

• als vraagstelling voor het te houden referendum over het raadsbesluit van 15 december 2016 
inzake de maatregelen moderniseren parkeren de volgende vraag vast te stellen: "Bent u 
voor of tegen uitvoering van het pakket van 19 maatregelen voor het moderniseren van 
parkeren uit het raadsbesluit van 15 december 2016"?

En gaat over tot de orde van de dag.

Oude tekst:


