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30 december 2020 

 

Onderwerp 

Referendum raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 Afvalscheiden. Ik haal er alles 

uit! 

 

Op 26 december jl. is via de website www.zoetermeer.nl een inleidend verzoek ingediend voor het 
houden van een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 
‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit! van 14 december 2020. 
Op grond van de Referendumverordening van de gemeente Zoetermeer is deze mogelijkheid er. 
De procedure rondom de afhandeling van het verzoek is inmiddels door het college opgestart. 
 

Inleidend verzoek 

Een inleidend verzoek voor een referendum moet worden ondersteund door 
ondersteuningsverklaringen van ten minste 1/3 procent van het aantal kiesgerechtigden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen (325). 
Conform de verordening moeten de ondersteuningsverklaringen worden geplaatst op een daartoe 
door het college verstrekt standaardformulier, dat ter ondertekening op het gemeentehuis ligt of 
digitaal via de Digitale balie met gebruik van DigiD.  
 
De ondersteuningsverklaringen waar in eerste instantie door indiener naar verwezen is staan op 
de website www.petities.com. Dit is niet de juiste wijze van indienen. Er kan namelijk niet worden 
vastgesteld of het om Zoetermeerse kiesgerechtigde burgers gaat. De indiener van het verzoek is 
in de gelegenheid gesteld het verzoek aan te vullen. De termijn voor het indienen van de vereiste 
en op de voorgeschreven wijze ondersteuningsverklaringen loopt af op 7 januari 2021. 
Desgevraagd kan het college vanwege de vakantieperiode deze termijn verlengen.  
 

Definitief verzoek 

Als aan alle formaliteiten is voldaan, wijst het college het verzoek toe.  
Het gevolg hiervan is dat het besluit van 14 december 2020, het afvalbeleidsplan, niet in werking 
treedt. De consequenties hiervan worden momenteel onderzocht. 
 
Dan volgt de fase van een definitief verzoek, in welke fase de raad een besluit neemt. 
Kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben vervolgens 6 weken de tijd (termijn 
gaat lopen na besluit van het college) om een definitief verzoek in te dienen. Dit moet ondersteund 
worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden (4.876). Na afloop van de termijn volgt 
uiterlijk in de tweede vergadering na de dag van ontvangst van het definitieve verzoek, een besluit 
van de gemeenteraad. Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze 
fase draagt het college zorg voor het aanleveren van de bestuurlijke stukken op de gebruikelijke 
wijze. 
 
Als wordt besloten het definitieve verzoek toe te wijzen, is het college op grond van de 
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verordening en de Gemeentewet belast met de organisatie van het referendum. Tot de organisatie 
behoren diverse taken, zoals de voorlichting over het onderwerp waarop het referendum ziet en 
de inrichting en bemensing van de stemlokalen. 
 
Inmiddels zijn er persvragen binnen gekomen. Deze zijn beantwoord.  
 
 
 
 
 
 


