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Zienswijze college op het initiatiefvoorstel van 2 november 2016 van 
Gemeentebelangen over het aannemen van een referendumverordening in de 
gemeente Bergen 
 

1. Initiatief 
 

1.1 indiening initiatiefvoorstel  
Op 2 november 2016 heeft de burgemeester als voorzitter van de raad een initiatiefvoorstel 
ontvangen van de fractie van Gemeentebelangen over het aannemen van een 
referendumverordening in de gemeente Bergen. 
 
1.2 Wettelijke bepaling initiatiefvoorstellen 
Sinds februari 2016 is artikel 147a van de Gemeentewet aangepast voor de afhandeling van 
initiatiefvoorstellen. De raad kan pas een besluit nemen nadat het college in de gelegenheid 
is gesteld zijn wensen of bedenkingen kenbaar te maken. In april van dit jaar is er eerder een 
initiatiefvoorstel aan de orde geweest, waarbij een vernieuwde procedure is gevolgd. Deze 
procedure is echter nog niet verankerd in het reglement van orde van de raad.  
Er is in april afgesproken dat na indiening van het initiatiefvoorstel bij de voorzitter: 

a. Krijgt het college zeven dagen om aan te geven of het gebruik wil maken van de 
mogelijkheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken; 

b. Heeft het college 30 werkdagen om eventuele wensen en bedenkingen schriftelijk 
kenbaar te maken aan de voorzitter. Indien het geven van wensen en bedenkingen 
niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het college de initiatiefnemer hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen het geven 
van wensen en bedenkingen zal plaatsvinden; 

c. In het geval van wensen en bedenkingen heeft de initiatiefnemer 14 dagen de tijd 
deze termijn, vanaf het moment van ontvangst van de wensen en bedenkingen 
gerekend, om het voorstel in te trekken of (on)gewijzigd door te zetten. Indien de 
initiatiefnemer niet reageert wordt het voorstel als niet ingediend beschouwd. 

Pas daarna plaatst de voorzitter het initiatiefvoorstel op de agenda van de eerstvolgende 
raadsvergadering. 
 
1.3 Vooraankondiging zienswijze 
Op basis van bovenstaande afspraken heeft de burgemeester als voorzitter van de raad 
tijdens de vergadering van het presidium van 8 november 2016 aan de fractievoorzitter van 
Gemeentebelangen en de overige leden van het presidium gemeld dat het college zo 
spoedig mogelijk met een zienswijze op het ingediende initiatiefvoorstel komt. Ook is al 
gemeld dat de in het initiatiefvoorstel aangebrachte koppeling tussen het aannemen van een 
de verordening en het van de agenda halen van het raadsvoorstel over Mooi Bergen niet 
mogelijk is. De onderbouwing hiervan volgt in deze zienswijze.  
 

2. Zienswijze 
 

2.1 Het instrument referendum 
Het college ziet het referendum als één van de vormen van burgerparticipatie die past in het 
brede scala van het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid. Het referendum is een 
instrument van de raad, daarom is het ook aan de raad om te kiezen voor het vaststellen van 
een referendumverordening. Na het vaststellen van de verordening moet een aantal zaken in 
gang gezet worden voordat over gegaan kan worden tot het houden van een referendum. In 
het vervolg van onze zienswijze komen wij daarop terug.  
 
2.2 Beslispunt initiatiefvoorstel 
In het initiatiefvoorstel is het volgende beslispunt opgenomen: 
“Het aannemen van een referendumverordening voor de gehele gemeente Bergen NH, 
welke direct als pilot zal meekrijgen:  aan de bevolking voor te leggen het voorstel aan de 
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Raad om een beslissing te nemen inzake plan Mooi Bergen 2.0 voor de kern Bergen, ten 
behoeve van de voortzetting van het gekozen ontwerp” 
 
Genoemde koppeling tussen het aannemen van de referendumverordening en het aan de 
bevolking voorleggen van een beslissing van de raad is in strijd met een aantal bepalingen 
uit de door u voorgestelde referendumverordening. 
 

Artikel 10 referendumcommissie 
In dit artikel is opgenomen dat de raad zich laat adviseren door een referendumcommissie. 
Deze kan pas na vaststelling van de verordening worden geformeerd volgens de regels 
gegeven in de verordening. Voor het instellen van deze commissie en het benoemen van de 
leden is een apart raadsbesluit nodig.  
 
Artikel 12 budget 
De raad dient een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van een budget voor het 
houden van een referendum. 
In de begroting dient een voorziening opgenomen te worden voor het houden van ten minste 
één referendum per jaar. 
 
2.3 Onderwerp van het referendum 
 Artikel 3 geeft de uitzonderingen weer over de onderwerpen waarover geen referendum 
gehouden kan worden. 
 
Artikel 3 uitzonderingen onder i 
“besluiten die naar het oordeel van de Raad hun grondslag vinden in een eerder genomen 
beslissing waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden”.  
 
Het voorliggende raadsvoorstel over de keuze voor een plan voor de Harmonielocatie in 
project Mooi Bergen 2.0 vindt zijn grondslag in de door de raad op 15 januari 2015 
vastgestelde Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en het daarbij behorende Beeldkwaliteitskader 
Mooi Bergen 2.0.  
Dat raadsbesluit had onderwerp van een referendum kunnen zijn als op dat moment een 
referendumverordening van kracht was geweest.  
 
2.4 Pilot 
De referendumverordening biedt geen mogelijkheid tot het houden van een pilot. Wanneer 
gekozen wordt voor het vaststellen van de verordening, moeten de regels en de procedure 
zoals gegeven in de verordening worden gevolgd.  
 
2.5 Tekst initiatiefvoorstel 
In de tekst van het initiatiefvoorstel voor het vaststellen van een referendumverordening 
wordt het raadsvoorstel over de keuze voor een plan voor de Harmonielocatie in project Mooi 
Bergen 2.0 als onderbouwing opgenomen voor het vaststellen van de 
referendumverordening. Deze onderbouwing zien wij als een politiek standpunt van de 
opstellers van het initiatiefvoorstel, het is voor Gemeentebelangen de reden om nu te komen 
met het initiatiefvoorstel. Hiervoor zijn wij al ingegaan op de koppeling van het onderwerp 
Mooi Bergen aan het aannemen van een referendumverordening.  
 
2.6 Corrigerend is niet mogelijk  
Onder punt twee van het initiatiefvoorstel heeft u het volgende opgenomen: 
“De Raad bereikt, dat het, wanneer dat nodig is, of wanneer een correct beleid op basis van 
een goede democratische dienstverlening en samenleving daarom vraagt, steeds het juiste 
instrument voor handen heeft om de bevolking te raadplegen, per onderwerp adviserend dan 
wel corrigerend”.  
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Wij willen u er voor de volledigheid op wijzen dat er in Nederland (nog) geen mogelijkheid 
bestaat tot het houden van een correctief referendum. Wij kennen een raadplegend 
referendum als het initiatief voor het houden van een referendum bij de raad ligt en een 
raadgevend referendum als het initiatief vanuit de bevolking komt. De uitslag van een 
referendum is nooit bindend.  
 
2.7 Haalbaarheid houden referendum 15 maart 2017 
U stelt voor een referendum te houden gelijktijdig met de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer van 15 maart 2017. Gezien de stappen die na het vaststellen van de verordening 
genomen moeten worden zien wij deze datum als moeilijk haalbaar. De door u genoemde 
voordelen van “geen porto- en telkosten” zien wij evenmin. Het gaat om twee verschillende 
oproepen die wij moeten verzenden en ook beide stembiljetten moeten afzonderlijk worden 
geteld.  
 

3. Tot slot 
 

3.1 Opzet voorstel en verordening 
Wij adviseren de fractie van Gemeentebelangen zich te laten ondersteunen door de griffie 
voor de opzet en het redigeren van het voorstel en de verordening. Waar nodig zijn wij 
bereid om hiervoor ook ambtelijke ondersteuning te leveren.  
 


