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Agendapunt                                  :   Voorstelnummer 

 Raadsvergadering          :   15/12/2016 

Naam opsteller  :  Gemeentebelangen BES  

Informatie op te vragen bij  :  Kees van Leijen, Frits David Zeiler, Hans Haring  

Portefeuillehouder  :  Hetty Hafkamp  

Registratienummer                       :   Zaaknummer                                

:    

Onderwerp                           :  het vaststellen van een referendumverordening in de    

                                                          Gemeente Bergen NH 2016              

  

       

  

Bergen NH, 17 november 2016  

Aan de Raad van de gemeente Bergen NH  

  

  

Beslispunt:   -  Het vaststellen van de concept-referendumverordening gemeente Bergen 

NH 2016  

  

  

1. Waar gaat dit voorstel over?  

De gemeente Bergen heeft (nog) geen referendumverordening. Op dit moment zijn allerlei zaken 

aan de orde, die wellicht een oordeel of advies van de inwoners en ondernemers van Bergen 

behoeven. Voorbeelden zijn het plan Mooi Bergen 2.0, het plan Schoorl Klopt of wellicht het 

vestigen van de fusie-voetbalverenigingen op een locatie in Egmond aan den Hoef. Voor veel 

inwoners is dit reden om een standpunt in te nemen voor het ene dan wel andere voorstel. Vaak is 

het niet duidelijk hoe de stemverhouding werkelijk ligt. Het betreft bij uitstek een zaak van 

algemeen belang. Om recht te doen aan de mening van de betrokkenen en in het kader van het 

raadsbrede streven Burgers Betrekken, is het dan goed om een raadpleging uit te schrijven. Een 

referendum is daarvoor bij uitstek geschikt. Echter, zonder referendumverordening kan er geen 

referendum worden gehouden.  

  

Daarom komt Gemeentebelangen hierbij met een initiatiefvoorstel tot het aannemen van een 

referendumverordening gemeente Bergen NH. Wij dienen hierbij tevens een concept 

referendumverordening in. In het kader van de BUCH-gedachte, gelijkstellen van ook de 

verordeningen in de te fuseren gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, zijn wij bij ons 

voorstel uitgegaan van de verordening, zoals die dit voorjaar is aangenomen in de gemeente 

Heiloo. Ook Castricum heeft nu een verordening, die vrijwel gelijk is aan die van Heiloo.  De 

verordening  is gebaseerd op het model van de VNG zoals die al in veel plaatsen wordt gebruikt en 

aangepast aan de gemeente Bergen. U vindt het voorstel in de bijlage.  

  

2. Wat besluit de Raad/wat krijgt de Raad als hij ‘ja’ zegt?  

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. Daarbij merken wij op dat het volgens de wet op 

dit moment nog alleen maar kan gaan om een raadplegend referendum. De uitslag is nooit 

bindend.   
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de Raad voorgelegd?  

  collegebevoegdheid: x 

 raadsbevoegdheid:  

x  opiniërend: x 

 kaders stellend:  

x  maatschappelijk urgent:  

  budgetrecht:    anders, 

nl.:  

              

  

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de Raad van doen? 

Bewoners en ondernemers in Bergen NH.  

  

  

  

5. Regionale samenwerking  

 Ja;        

  er is al een referendumverordening in de gemeenten Castricum en Heiloo;  

    
  

  

6. Burgerparticipatie:   

Ja maximaal:  binnen dit procesvoorstel neemt de Raad samen met het college de protesten, 

voorstellen en ideeën van de bewoners serieus. Met hen en de hen vertegenwoordigende 

organen zal contact worden onderhouden.  

  

  

  

7. Externe communicatie:   

Via de gebruikelijke kanalen zo veel mogelijk informatie verstrekken, mogelijk ook  een paar maal 

een speciale rubriek op te nemen in de Gemeentekrant.  

  

  

  

8. Extern overleg gevoerd met :   

Zie punt 6.  

  

  

  

9. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Geen  

  

  

10. Wanneer wordt de beslissing van de Raad uitgevoerd, gerealiseerd en 

wanneer wordt  de Raad daarover gerapporteerd?  

Zie bij de punten 1 t/m 8.  
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Globaal procesvoorstel:  

  

-  Bespreken en aannemen van het definitieve initiatiefvoorstel alsmede het voorstel voor de 

referendumverordening gemeente Bergen NH  

  

  

  

11. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?  

Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid  

  

  

  

12. Zijn er externe middelen beschikbaar.  

n.v.t  

  

  

  

13. Risico’s Geen.  

  

  

  

14. Waarom moet de Raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?  

Zie boven bij de inleiding.  

  

  

  

Bijlagen:     

1. Concept  referendumverordening gemeente Bergen NH 2016.  

2. Zienswijze college op het initiatiefvoorstel van 2 november 2016 van Gemeentebelangen over 

het aannemen van een referendumverordening in de gemeente Bergen  
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