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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Raadsstuk inzake de verzoeken tot het houden van een referendum van raadslid dhr. Van den Raadt: 'vinden 

we in Haarlem dat de gemeente d.m.v. het wel of niet verstrekken van subsidie de kleur van zwarte Piet mag 

of moet bepalen?' en 'het wel of niet afsteken van vuurwerk op oudjaarsavond, en andere mogelijkheden 

zoals een vuurwerkshow'.  

 

Nummer 2020/852088 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling GRIFFIE 

Telefoonnummer 023-5113034 

Email griffiebureau@haarlem.nl 

Kernboodschap Het raadslid dhr. Van den Raadt heeft op 23 juni 2020 per email aan de 

raadsvoorzitter het verzoek gedaan tot het houden van twee referenda met als 

onderwerpen: ‘'vinden we in Haarlem dat de gemeente d.m.v. het wel of niet 

verstrekken van subsidie de kleur van zwarte Piet mag of moet bepalen?' en 'het 

wel of niet afsteken van vuurwerk op oudjaarsavond, en andere mogelijkheden 

zoals een vuurwerkshow'. 

 

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.  Dit besluit moet de raad deugdelijk motiveren.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

n.v.t. 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t. 
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

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: 

1) Het verzoek van raadslid dhr. Van den Raadt tot het houden van een 

referendum over ‘vinden we in Haarlem dat de gemeente d.m.v. het wel 

of niet verstrekken van subsidie de kleur van zwarte Piet mag of moet 

bepalen?’ …………… met als redenen…… 

 

2) Het verzoek van raadslid Van den Raadt tot het houden van een 

referendum over 'het wel of niet afsteken van vuurwerk op 

oudjaarsavond, en andere mogelijkheden zoals een vuurwerkshow'……met 

als redenen…… 

 

 

 

De griffier,     De voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

Het raadslid dhr. Van den Raadt heeft op 23 juni 2020 per email aan de raadsvoorzitter het verzoek 

gedaan tot het houden van twee referenda met als onderwerpen: ‘'vinden we in Haarlem dat de 

gemeente d.m.v. het wel of niet verstrekken van subsidie de kleur van zwarte Piet mag of moet 

bepalen?' en 'het wel of niet afsteken van vuurwerk op oudjaarsavond, en andere mogelijkheden 

zoals een vuurwerkshow'. 

 

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. 
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Het is aan de raad om een besluit over beide verzoeken te nemen waarbij dat besluit deugdelijk 

gemotiveerd moet zijn. 

 

 

2. Voorstel aan de raad 

De raadsvoorzitter stelt de raad voor een besluit te nemen over: 

 

1) Het verzoek van raadslid dhr. Van den Raadt tot het houden van een referendum over 

‘vinden we in Haarlem dat de gemeente d.m.v. het wel of niet verstrekken van subsidie de kleur van 

zwarte Piet mag of moet bepalen?’……………met als redenen…. 

2) Het verzoek van raadslid Van den Raadt tot het houder van een referendum over 'het wel of 

niet afsteken van vuurwerk op oudjaarsavond, en andere mogelijkheden zoals een 

vuurwerkshow'……met als redenen 

 

3. Beoogd resultaat 

Het nemen van een besluit over de twee verzoeken tot het houden van een referendum gedaan door 

het raadslid dhr. Van den Raadt. 

 

4. Bijlagen 

- Memo toets raadsvoorzitter referendumverzoeken raadslid dhr. Van den Raadt d.d. 11 september 

2020; 

- Brief Referendumcommissie Haarlem d.d. 7 sept 2020 aan de raadsvoorzitter inzake Beoordeling 

twee verzoeken raadslid Van den Raadt; 

- Bijlage bij Brief Referendumcommissie; 

- Initieel Verzoek tot houden referendum d.d. 23 juni 2020 (email dhr. Van den Raadt). 

 

 

 

 

 

 


