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Kernboodschap In 2016 zijn leden van de referendumcommissie benoemd. Hun termijn van 

benoeming bedraagt vier jaar en is verlopen. De leden zijn direct opnieuw 
benoembaar voor vier jaar. Aan de raad wordt voorgesteld tot herbenoeming te
besluiten.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

- Benoeming leden referendumcommissie (2016/300722) in raadsvergadering 14 
juli 2016

Besluit College
d.d. 10 november 2020

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester.

dec iw
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. op grond van artikel 5 van de Referendumverordening de volgende personen 

te herbenoemen als lid van de referendumcommissie:
- Joop van Holsteyn, bijzonder Hoogleraar Politiek gedrag en 
Onderzoeksmethoden, Universiteit Leiden;
- Marion Veerbeek, beleidsmedewerker lokale democratie en veiligheid bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
- Philip van Praag, Universitair Hoofddocent politicologie, Universiteit van

1 Amsterdam.

4 a,
de voorzitter, /O ^d
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1. Inleiding
In 2016 zijn drie leden benoemd in de referendumcommissie voor de duur van vier jaar. De termijn 
van benoeming is verstreken. De leden zijn ervaren en kundig, zo hebben de afgelopen jaren geleerd. 
De Referendumverordening bepaalt dat leden direct opnieuw benoemd kunnen worden.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. op grond van artikel 5 van de Referendumverordening de volgende personen te herbenoemen 

als lid van de referendumcommissie:
- Joop van Holsteyn, bijzonder hoogleraar Politiek gedrag en Onderzoeksmethoden, Universiteit 

Leiden;
- Marion Veerbeek, beleidsmedewerker lokale democratie en veiligheid bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten;
- Philip van Praag, universitair hoofddocent politicologie, Universiteit van Amsterdam.

3. Beoogd resultaat
Door de leden van de Referendumcommissie te herbenoemen wordt het mogelijk dat referenda 
plaatsvinden op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Referendumverordening.

4. Argumenten
Taak van de referendumcommissie
De referendumcommissie heeft als taak de raad te adviseren over de formulering van de 
vraagstelling, een voorstel te doen voor regels omtrent subsidiëring voor het voeren van een 
campagne in het kader van een referendum en het beheren van het budget daarvoor. Ook toetst zij 
het voorlichtingsmateriaal van de gemeente op objectiviteit, houdt zij toezicht op de toepassing van 
de Referendumverordening en adviseert ze bij eventuele geschillen tussen de gemeente en de 
initiatiefnemers.

Huidige leden kunnen opnieuw worden benoemd
De huidige leden van de referendumcommissie zijn in 2016 benoemd voor de duur van vier jaar. Hun 
termijn van benoeming is verlopen. Op grond van de Referendumverordening kunnen zij direct 
opnieuw benoemd worden. De leden functioneren naar volle tevredenheid. Herbenoeming van de 

drie leden is dan ook wenselijk.

5. Risico's en kanttekeningen
N.v.t.
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6. Uitvoering
De herbenoeming is van kracht met ingang van de datum waarop de eerste termijn van benoeming is 
verlopen, te weten met ingang van 14 juli 2020. De herbenoeming vindt plaats voor de duur van vier 
jaar, tot 14 juli 2024. Betrokkenen worden in kennis gesteld van de herbenoeming.

7. Bijlagen
N.v.t.
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