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Advies m.b.t. raadsbehandeling Ruimtelijke Koers
Geachte raad, geacht college,
De burgemeester heeft namens de agendacommissie van de raad een aantal vragen gesteld over de
gang van zaken rond de raadsbehandeling van de Ruimtelijke Koers. In deze brief gaan we op deze
vragen in.
Algemeen
De Referendumverordening van Houten wijkt op een aantal punten af van de huidige
modelverordening van de VNG en daardoor ook van referendumverordeningen van andere
gemeenten. Bij de meeste gemeenten is het gebruikelijk dat het raadsvoorstel eerst inhoudelijk wordt
behandeld, inclusief amendementen en moties. Vervolgens worden dan de handtekeningen voor het
definitieve referendumverzoek verzameld. Op dat moment is dus de inhoud van het voorgenomen
besluit duidelijk. In de Houtense situatie is dat niet het geval, omdat pas nadat het definitieve verzoek
is ingediend het raadsvoorstel wordt behandeld inclusief amendementen en moties. Door dit niet
gebruikelijke proces komen de vragen op zoals door u gesteld en kan voor de beantwoording niet
rechtstreeks worden geput uit ervaring bij andere gemeenten. De Referendumverordening van Houten
is uitgangspunt bij de onderstaande beantwoording.
Beantwoording vragen
Hierna volgen de (samengevatte) vragen en de reactie daarop.
Vraag 1
Komt er een duidingsdebat na de uitslag van het referendum op 17 maart en wanneer stemt de raad
dan over de Ruimtelijke Koers? Een dergelijk debat lijkt nodig, al zal het redelijk eenvoudig zijn de
uitslag van het referendum te duiden. Wellicht is het nodig om de stemuitslag per wijk erbij te krijgen,
want dat kan een bepaald verschil nog extra duiding geven.
Antwoord
Bij andere gemeenten is het gebruikelijk dat er in de raadsvergadering na het referendum eerst een
besluit wordt genomen over de rechtmatigheid van het referendum, voordat de raad in gesprek gaat
over de uitslag van het referendum. De raad doet een uitspraak of het referendum volgens de wet en
regelgeving is verlopen. De Referendumverordening van Houten voorziet hier niet in.
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Het ligt echter wel in de rede dat de raad een debat houdt over de duiding van de uitslag van het
referendum. Elk raadslid of elke fractie kan dan aangeven wat zijn of haar visie is op de uitslag en hoe
hij of zij dit advies – want een referendum is altijd een advies aan de raad - meeweegt bij de stemming
over het raadsvoorstel.
Dit duidingsdebat kan plaatsvinden in dezelfde vergadering waarin ook gestemd wordt over de
Ruimtelijke Koers.
Wij merken op dat een stemuitslag per wijk niet gegeven kan worden, omdat kiesgerechtigden niet in
de eigen wijk hoeven te stemmen.
Vraag 2
Kan op 19 januari, als de raad de Ruimtelijke Koers inhoudelijk behandelt, een motie worden
ingediend op basis waarvan het college in de periode voor het referendum nog een klein onderzoek
moet doen? Idee hierachter is dat dit nog richting kan geven aan het referendum.
Antwoord
De Referendumverordening verbiedt niet dat er bij de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel
een amendement of motie tot het doen van onderzoek (of iets dergelijks) wordt ingediend en
aangenomen. De vraag is alleen wanneer de informatie waarop de motie ziet bekend wordt. Naar
onze mening moeten de kiesgerechtigde inwoners vanaf het moment waarop zij een
subsidieaanvraag voor campagnevoering kunnen indienen, beschikken over alle relevante
inhoudelijke informatie met betrekking tot het raadsvoorstel waarover het referendum gaat. Wij
hebben begrepen dat een subsidieaanvraag de dag nadat de raad het voorgenomen besluit genomen
heeft - 21 januari -, kan worden ingediend. Wij vinden het dan ook niet wenselijk dat er als gevolg van
een amendement of motie dan nog onderzoek wordt gedaan.
Mocht dit toch gebeuren, dan dient in elk geval rekening te worden gehouden met de in artikel 14 van
de Referendumverordening genoemde termijn. Hierin is bepaald dat de stukken die betrekking
hebben op het door de raad te nemen besluit waarover een referendum wordt gehouden, vanaf
uiterlijk drie weken voor de datum van het referendum ter inzage worden gelegd.
Mocht de raad een motie aannemen waarvan de uitvoering leidt tot aanhouding van besluitvorming
over de Ruimtelijke Koers, dan moge duidelijk zijn dat het referendum niet gelijktijdig met de Tweede
Kamerverkiezingen kan plaatsvinden.
Vraag 3
Kunnen in het verlengde van een duiding nog nieuwe amendementen of moties worden ingediend?
Antwoord
Als het referendum eenmaal gehouden is, kunnen de raadsleden op grond van de
Referendumverordening twee dingen doen: voor óf tegen het voorgenomen besluit stemmen. Als het
voorgenomen besluit wordt verworpen, is het aan het college om met een nieuw raadsvoorstel te
komen. Juridisch is het wellicht verdedigbaar dat er alsnog amendementen worden ingebracht, maar
de vraag is of dit politiek en moreel wenselijk is.
Vraag 4
Als er nog amendementen of moties worden ingediend, wanneer besluit je dan uiteindelijk over het
raadsvoorstel? Op grond van de Referendumverordening wordt er zo mogelijk in de eerstvolgende
vergadering na het referendum gestemd over het voorgenomen raadsbesluit. Er staat voor 30 maart
een reguliere raadsvergadering geagendeerd. Het idee is nu dat je dan een duidingsdebat houdt en
direct aansluitend een stemming over de Ruimtelijke Koers.
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Antwoord
Met de beantwoording van de voorgaande vragen is ook deze vraag beantwoord.
Wij vertrouwen erop u met dit advies van dienst te zijn geweest. Als u nog vragen hebt, kunt u contact
opnemen met de secretaris. Zij is bereikbaar via inez.derks@houten.nl of 030 – 63 92 611.

Met vriendelijke groet,
de referendumcommissie
de voorzitter,

de secretaris,

C.C.L. Wagenaar

I.H. Derks

3

