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1. Inleiding 

Op 6 april 2016 wordt een raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de 

Europese Unie en Oekraïne gehouden. Het college van burgemeester en wethouders is door 

inwerkingtreding van de wet raadgevend referendum op 1 juli 2015 hoofdzakelijk 

verantwoordelijk voor de organisatie ervan. De organisatie ven een referendum is vrijwel 

gelijk aan de organisatie van een Tweede Kamerverkiezing. 

 

In de decembercirculaire 2015 is opgenomen dat de algemene uitkering wordt verhoogd met 

€20 miljoen. Voor de gemeente Haarlem betekent dit een verhoging van de algemene 

uitkering van €177.000. Na overleg met de VNG heeft het kabinet nog eens €10 miljoen 

toegezegd, dit wordt opgenomen in de meicirculaire. Hieruit volgt voor Haarlem een 

aanvullend bedrag. De kosten voor het organiseren van het referendum worden begroot op 

€220.000. 

 

De kosten overstijgen het bedrag dat beschikbaar is gesteld in de decembercirculaire met 

€43.000. Omdat de aanvullende middelen worden opgenomen in de meicirculaire en het 

referendum eerder plaatsvindt wordt voorgesteld om dit bedrag vanuit de reserve 

verkiezingen beschikbaar te stellen en deze later weer aan te vullen met de gelden uit de 

meicirculaire. 

 

2. Besluitpunten college 

- Het college besluit de gelden, die via het gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld t.b.v. de 

organisatie en uitvoering van het referendum, voor een bedrag van € 177.000 toe te 

voegen aan beleidsveld 6.1 dienstverlening; 

- Bij de eerstvolgende bestuursrapportage als onderdeel van de Kadernota 2016 wordt 

voorgesteld het overige benodigde bedrag à € 43.000 te onttrekken aan de reserve 

verkiezingen en toe te voegen aan beleidsveld 6.1 dienstverlening; 

- Het college besluit deze onttrekking compenseren als het  Rijk extra middelen 

beschikbaar stelt (meicirculaire 2016) ; 

- De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

 

3. Beoogd resultaat 

Organisatie en uitvoering van het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen 

de Europese Unie en Oekraïne mogelijk maken. 

 

4. Argumenten 

4.1 Gewijzigde wetgeving 

Per 1 juli 2015 is de Wet Raadgevend Referendum in werking getreden. Het college van 

burgemeester en wethouders is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de organisatie en 

uitvoering van het referendum 2016. De toevoeging aan de algemene uitkering compenseert 

gemeenten voor de extra kosten als gevolg van de organisatie en uitvoering van het 

referendum. 

 

 

4.2 Financiële paragraaf 
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Het raadgevend referendum brengt extra kosten met zich mee ten opzichte van verkiezingen 

waarvan de kosten standaard zijn begroot. Van tevoren is niet bekend wanneer een 

referendum plaatsvindt; de kosten zijn incidenteel. In de decembercirculaire 2015 is een 

bedrag van €20 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Haarlem is op basis van de 

decembercirculaire een bedrag beschikbaar van €177.000. Het kabinet heeft daaropvolgend 

een toezegging gedaan voor een extra €10 miljoen. Dit wordt verwerkt in de meicirculaire. 

Het extra beschikbare bedrag van de toezegging wordt geschat op €88.500; in totaal is er dus 

€265.500 beschikbaar.  

 

De aard en omvang van de kosten voor de organisatie en uitvoerring zijn verwerkt in 

onderstaande tabel: 

 

Omschrijving Bedrag in euro’ s 

Stembureauleden en tellers 47.750,00 

Stemlokalen 42.550,00 

Drukwerk 21.500,00 

ICT en Facilitair 18.900,00 

Personele kosten 85.000,00 

Onvoorzien 4.300,00 

Totaal kosten 220.000,00 

 

Het totale beschikbare bedrag vanuit het gemeentefonds is dus meer dan voldoende, maar een 

gedeelte wordt pas in de meicirculaire beschikbaar gesteld, terwijl de voorbereidingen nu al 

plaatsvinden. Op basis van de geschatte kosten dreigt nu een tekort van €43.000. Daarom 

wordt voorgesteld om de overige kosten à €43.000 vanuit de reserve verkiezingen toe te 

voegen aan beleidsveld 6.1 dienstverlening. Dit kan dan worden verrekend met de gelden die 

in de meicirculaire beschikbaar worden gesteld. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De middelen zijn niet geoormerkt 

Via circulaires van het Rijk wordt de gemeente geïnformeerd over de bijdragen uit het 

gemeentefonds. Er is geen sprake van een bestedings- of verantwoordingsverplichting 

richting de Rijksoverheid. Het staat de gemeente vrij deze gelden te bestemmen. 

 

6. Uitvoering 

De verkiezing wordt gehouden op 6 april 2016. 

 

7. Bijlagen 

- 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


