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1. Inleiding
In de Referendumverordening is een referendumcommissie ingesteld. Er zijn echter tot nu toe
geen leden benoemd, omdat er nooit een verzoek is gedaan om een referendum te houden. Op
dit moment is er wel een verzoek in voorbereiding en is het dus nodig alsnog de commissie in
te vullen.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. op grond van artikel 5 van de Referendumverordening de volgende personen te
benoemen als lid van de referendumcommissie:
- Joop van Holsteyn, bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek, Universiteit Leiden;
- Marion Veerbeek, beleidsmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten;
- Philip van Praag, Universitair Hoofddocent politicologie, Universiteit van Amsterdam;
2. de onkostenvergoedingen voor de commissieleden en de kosten voor ambtelijke
ondersteuning van de commissie te betalen uit de algemene middelen.
3. Beoogd resultaat
Door de leden van de referendumcommissie te benoemen wordt het mogelijk dat referenda
plaatsvinden op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de
Referendumverordening.
4. Argumenten
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. De voorgestelde leden zijn allen ook lid van de
Referendumkamer van de gemeente Leiden, de heer Van Holsteyn en mevrouw Veerbeek
ook van de Referendumkamer van de gemeente Delft, mevrouw Veerbeek bovendien van de
referendumcommissie van Capelle aan den IJssel en de heer Van Praag van de
referendumcommissie van Amsterdam. Deze referendumkamers en -commissies hebben een
vergelijkbare taak met die van de Haarlemse referendumcommissie.
De commissieleden ontvangen een vergoeding conform artikel 25 van de Verordening
geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties. De commissie
zal ambtelijk worden ondersteund door de griffie. De onkostenvergoedingen (uitgaand van
vijf zittingen) en de kosten van ambtelijke ondersteuning (50 uur) worden samen geraamd op
€ 5000,00. Omdat in de begroting geen post is opgenomen voor de kosten van een
referendum worden deze kosten betaald uit de algemene middelen.

6. Uitvoering
Op het moment dat daadwerkelijk een (inleidend) verzoek om een referendum wordt
ontvangen, zal de commissie actief worden. Als hierop een definitief verzoek volgt en wordt
gehonoreerd, zal de raad besluiten wanneer het referendum plaatsvindt en welk budget
daarvoor beschikbaar is. Ook stelt de raad dan het budget vast voor subsidies voor campagnes
in het kader van het referendum. Het college is belast met de uitvoering van het referendum.
7. Bijlagen
Beknopte CV’s van de beoogde commissieleden

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester
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8. Raadsbesluit
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
benoemen als lid van de referendumcommissie
- Joop van Holsteijn, bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek, Universiteit Leiden;
- Marion Veerbeek, beleidsmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten;
- Philip van Praag, Universitair Hoofddocent politicologie, Universiteit van Amsterdam;
2. de onkostenvergoedingen voor de commissieleden en de kosten voor ambtelijke
ondersteuning van de commissie te betalen uit de algemene middelen.

Gedaan in de vergadering van … … ……
De griffier

De voorzitter
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