
Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
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Telefoonnummer 023-5113031
Kernboodschap Trots Haarlem/fractievoorzitter Sander van den Raadt, heeft per email op 16 

januari 2020 aan de raadsvoorzitter het verzoek gedaan tot het houden van een 
referendum waarbij als onderwerp is aangegeven: 'een referendum over het feit 
of bewoners hun lste auto gratis in de eigen wijk mogen parkeren'.
Indien een verzoek tot het houden van een referendum over een onderwerp door 
een raadslid wordt gedaan, is in eerste instantie artikel 12 van de 
Referendumverordening van toepassing. In lid 3 van dit artikel staat vermeld dat 
de raadsvoorzitter het verzoek toetst aan artikel 3.
Artikel 13 lid 1 schrijft voor dat de raad vervolgens een besluit neemt over het 
verzoek.

Behandelvoorstel voor 
commissie

n.v.t.

Relevante eerder 
besluiten

n.v.t.

Besluit Raad 
d.d..........
(wordt ingevuld door de 
griffie)

o 3 JUN 2020

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen de bevindingen van de raadsvoorzitter en het advies van de 
Referendumcommissie,

Gelet op artikel 1, 3 en artikel 12 van de Referendumverordening,

Besluit:

Het verzoek van Trots Haarlem tot het houden van een referendum af te wijzen 
onder vermelding van de afwijzingsgronden van artikel 3 onder d en onder g en de 
motivatie hiervan.

De griffier De voorzitter

Kenmerk: 2020/ 1/2



1. Inleiding
Trots Haarlem/ fractievoorzitter Sander van den Raadt, heeft per email op 16 januari 2020 aan de 
raadsvoorzitter het verzoek gedaan tot het houden van een referendum waarbij als onderwerp is 
aangegeven: 'een referendum over het feit of bewoners hun 1ste auto gratis in de eigen wijk mogen 
parkeren'.
Indien een verzoek tot het houden van een referendum over een onderwerp door een raadslid wordt 
gedaan, is in eerste instantie artikel 12 van de Referendumverordening van toepassing. In lid 3 van 
dit artikel staat vermeld dat de raadsvoorzitter het verzoek toetst aan artikel 3. De raadsvoorzitter 
heeft dit gedaan en heeft tevens de Referendumcommissie Haarlem gevraagd om een advies.

2. Voorstel aan de raad
De raadsvoorzitter stelt de raad voor, onder verwijzing naar de bevindingen van de raadsvoorzitter 
als beschreven in de memo van 30 januari 2020 en het advies van de Referendumcommissie d.d. 18 
februari 2020 (beide stukken als bijlage toegevoegd), om het verzoek van Trots Haarlem tot het 
houden van een referendum af te wijzen onder vermelding van de afwijzingsgronden van artikel 3 
onder d en onder g en de motivatie hiervan.

3. Bijlagen
• Afschrift van de mail met het verzoek het verzoek van Trots Haarlem tot het houden van een 

referendum waarbij als onderwerp is aangegeven: 'een referendum over het feit of 
bewoners hun 1ste auto gratis in de eigen wijk mogen parkeren'.

• Memo van de raadsvoorzitter d.d. 30 januari 2020.
• Brief d.d. 18 februari 2020 van de voorzitter van de Referendumcommissie met advies aan 

de raadsvoorzitter op het verzoek.
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