
Van:                                            Griffiebureau
Verzonden:                             donderdag 27 augustus 2020 13:44
Aan:                                            'Sander Van den raadt'
CC:                                               Griffiebureau
Onderwerp:                            RE: Vragen referendumcommissie.
 
Urgentie:                                  Hoog
 
Geachte heer Van den Raadt,
 
Volgens onze gegevens hebben wij tot op heden geen reactie van u ontvangen.
 
Als extra service willen wij u er nog even op wijzen dat, mocht u van plan zijn te reageren, dit mogelijk is tot en met morgen 28 augustus 2020.
U kunt vanzelfsprekend dan reageren via griffiebureau@haarlem.nl. Zij zullen ervoor zorgdragen dat uw bericht aan ons wordt doorgestuurd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Referendumcommissie Haarlem
 
Van: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Verzonden: woensdag 29 juli 2020 16:23
Aan: 'Sander van den Raadt ' <sandervandenraadt@yahoo.com>
Onderwerp: Vragen referendumcommissie.
Urgentie: Hoog
 
Geachte heer Van den Raadt,
U heeft twee verzoeken om een referendum te houden ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad (dd 23 juni 2020). De referendumcommissie zal over beide verzoeken adviseren.
Wij hebben hierover ter voorbereiding van ons advies enkele vragen aan u. Wij vragen u allereerst om een korte toelichting op beide referenduminitiatieven. Daarnaast hebben wij een
aantal specifieke vragen of opmerkingen.
Sinterklaas
Kunt u aangeven wat, naar uw mening, de concrete vraag zou moeten zijn die u voorgelegd zou willen zien aan de kiesgerechtigde inwoners van Haarlem? U suggereert in uw verzoek
meerdere vragen, waaronder de vraag of het onderwerp wel voorgelegd kan worden in een referendum; hier is verduidelijking wenselijk. U vraagt zich daarbij tevens af of de vragen over
het onderwerp Sinterklaas niet uitsluitend door jongeren (tot en met 16 jaar) beantwoord 'mag' worden. Daarop kunnen wij u nu reeds antwoord geven: de referendumverordening geeft
alleen de mogelijkheid om kiesgerechtigde inwoners vanaf 16 jaar te laten deelnemen aan een referendum.
Vuurwerk
Ook ten aanzien van de vuurwerkproblematiek stelt u meerdere vragen. Kunt u ook dit nader toelichten? Betekent dit bijvoorbeeld dat u een referendumvraag voorgelegd wilt zien met
meerdere antwoordopties, waaruit dan één optie gekozen kan worden? Zo ja, hoe stelt u zich dat voor; zo nee, welke vraag hebt u dan voor ogen?
Wij verzoeken u op bovenstaande vragen te reageren voor 28 augustus 2020. Wij willen ons advies uitbrengen voor de eerste raadsvergadering in september as. Voor de goede orde:
een afschrift van deze mail en uw reactie hierop zal als bijlage gevoegd worden bij ons advies over de door u gedane referendumverzoeken.
Met vriendelijke groet,
Referendumcommissie Haarlem
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