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Kernboodschap De raad stelt op grond van artikel 10 en 11 van de Referendumverordening vast of 

het definitieve verzoek voldoet aan de in die artikelen gestelde eisen en een 
referendum over het raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren dus kan 
plaatsvinden.
Conform artikel 11 lid 2 wijst de raad het verzoek alleen af indien niet binnen de in 
artikel 10 lid 1 genoemde termijn het vereiste aantal kiezers het verzoek 
ondersteunt (artikel 11 lid 1 en lid 2).

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.

BesluitljRgad po 2017 
d.d...............
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Elaarlem,

Gelezen het voorstel van de raadsvoorzitter

Gelet op artikel 10 en 11 van de Referendumverordening

Besluit:
• Een referendum te houden over het raadsbesluit Maatregelen moderniseren
parkeren van 15 december 2016.

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

De griffier De voorzitter



Onderwerp: Vaststelling besluit op definitief verzoek tot het houden van een 
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1. Inleiding

Op donderdag 16 februari 2017 heeft de Raad besloten de verzoekers die het inleidend 
verzoek hebben ingediend tot het houden van een referendum over het raadsbesluit 
Maatregelen moderniseren parkeren van 15 december 2016, de gelegenheid te bieden een 
definitief verzoek tot het houden van een referendum in te dienen bij de raad (Besluit Raad 
inzake inleidend verzoek tot het houden van een referendum over de Maatregelen 
moderniseren parkeren, BBV 2017/89261).

De verzoekers kregen hierbij conform artikel 10 van de Referendumverordening van de 
gemeente Haarlem (verder Referendumverordening) de gelegenheid een definitief verzoek in 
te dienen bij de voorzitter van de raad. Dit definitieve verzoek moet voldoen aan een aantal 
vereisten genoemd in artikel 10 van de Referendumverordening, waaronder de eis dat dit 
definitieve verzoek binnen zes weken wordt ingediend en ondersteund wordt door ten minste 
4000 kiezers.
Daarbij moet gebruik gemaakt worden van de formulieren die de gemeente hiertoe verstrekt 
(artikel 10, lid 4 van de Referendumverordening). Deze formulieren zijn op maandag 20 
februari aan de verzoekers verstrekt.

Op vrijdag 31 maart 2017 hebben de verzoekers naar eigen zeggen een totaal aan 12.000 
ondersteunende handtekeningen aangeboden aan de raadsvoorzitter. Aangezien het 
bovengenoemde formulier verstrekt is op maandag 20 februari is de verzoekers de 
gelegenheid geboden uiterlijk maandag 3 april het definitieve verzoek aan te bieden.

Binnen vier weken na ontvangst van het definitieve verzoek neemt de raad hierover een 
besluit; de raad wijst het verzoek alleen af indien niet binnen de in artikel 10 lid 1 genoemde 
termijn het vereiste aantal kiezers het verzoek ondersteunt (artikel 11 lid 1 en lid 2). Bij het 
besluit op het inleidend verzoek is immers al beoordeeld of een van de afwijzingsgronden 
genoemd in de artikelen 3 en 4 van de Referendumverordening Haarlem van toepassing is.

Na ontvangt van deze handtekeningen zijn deze gecontroleerd door het klantcontactcentrum 
van de Gemeente Haarlem. Nadat deze controle heeft plaatsgevonden is een proces-verbaal 
opgemaakt met daarin een verslag van de werkzaamheden in het kader van de beoordeling 
van het definitieve verzoek tot het houden van bovengenoemd referendum. De conclusie van 
de controle is dat er in ieder geval 4431 geldige ondersteunende verklaringen zijn ingediend.

2. Voorstel aan de raad
De raadsvoorzitter stelt de raad voor, gelezen het proces-verbaal van bevindingen van de 
afdelingsmanager van het klantcontactcentrum, en gezien hetgeen in artikel 10 en 11 van de 
Referendumverordening voorgeschreven is, te besluiten om:



Een referendum te houden over het raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren 
van 15 december 2016.

3. Beoogd resultaat
Voldoen aan hetgeen vermeld staat in artikel 11 van de Referendumverordening en op grond 
daarvan de raad te laten besluiten over het al dan niet houden van een referendum over het 
raadsbesluit van 15 december 2017 over de Maatregelen moderniseren parkeren.

4. Argumenten
Binnen vier weken na ontvangst van het definitieve verzoek neemt de raad hierover een 
besluit; de raad wijst het verzoek alleen af indien niet binnen de in artikel 10 lid 1 genoemde 
termijn het vereiste aantal kiezers het verzoek ondersteunt (artikel 11 lid 1 en lid 2).

Aangezien de conclusie van de controle van het aantal ingediende handtekeningen is dat er in 
ieder geval 4431 geldige ondersteunende verklaringen zijn ingediend, kan de raad niet anders 
besluiten dan een referendum te houden over het raadsbesluit van 15 december 2016 over de 
maatregelen moderniseren parkeren.

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.

6. Financiële dekking
Het besluit tot het houden van een referendum heeft in de uitvoering financiële consequenties 
die in aparte raadsbesluiten aan de raad worden voorgelegd.

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

• Het proces-verbaal van de beoordeling van de ingediende
ondersteuningsverklaringen met als onderdeel daarvan de Instructie controle 
handtekeningen referendumverzoek.



9. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van de raadsvoorzitter

Gelet op artikel 10 en 11 van de Referendumverordening

Besluit:
• Een referendum te houden over het raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren 

van 15 december 2016.

Gedaan in de vergadering van .1 .^W^rdt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter


