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De gemeenteraad van Zoetermeer
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Het college/ Burgemeester Bezuijen 

Onderwerp
Besluit op inleidend verzoek referendum over het raadsbesluit 
Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 
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0637665506

Datum
13 januari 2021

Bijlagen

Op 31 december 2020 is uw raad per memo geïnformeerd over het initiatief om een inleidend verzoek voor 
een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 in te dienen.
Het college heeft op 12 januari 2021 besloten het inleidende verzoek tot het houden van een referendum toe 
te wijzen. Met dit memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de procedure en over gevolgen van dit 
besluit. 

Procedure
Het verzoek is tijdig ingediend en aan de vereiste drempel van 325 rechtsgeldige 
ondersteuningsverklaringen is voldaan. Daarom heeft het college het verzoek toegewezen en de indiener 
over het besluit geïnformeerd. Verder is het besluit ook in het Gemeenteblad van 12 januari 2021 
bekendgemaakt.
Degenen die een ondersteuningsverklaring via de website hebben ingediend, hebben een 
ontvangstbevestiging ontvangen. Verzoekster is tussentijds geïnformeerd over het aantal ingediende 
ondersteuningsverklaringen. 
Nu volgt de fase van een definitief verzoek. Op grond van de Referendumverordening hebben 
kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen 6 weken de tijd (deze termijn gaat lopen na het 
besluit van het college) om een definitief verzoek in te dienen. Dit verzoek moet ondersteund worden door 
tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden. Dit aantal is 4.876. Momenteel (13 januari 2021, 9.00 uur) zijn 
er 5094 ondersteuningsverklaringen ingediend, deze moeten nog worden gecontroleerd.
Voor de vaststelling van het vereiste aantal, worden de kiesgerechtigden die het inleidend verzoek hebben 
ondersteund, meegerekend.
Na afloop van de termijn van 6 weken volgt uiterlijk in de tweede vergadering na die datum een besluit van 
de gemeenteraad over het definitieve verzoek tot het houden van een referendum.

Via de website www.zoetermeer.nl/referendum wordt informatie over de procedure rondom het referendum 
gegeven en wordt wekelijks het aantal ingediende ondersteuningsverklaringen vermeld.

Het gevolg van het collegebesluit tot het toewijzen van het inleidende verzoek tot het houden van een 
referendum is dat het raadsbesluit van 14 december 2020, het Afval – en grondstoffenbeleidsplan 2021, niet 
in werking treedt.
In een separaat memo wordt de raad binnenkort nader geïnformeerd over de effecten van het niet in werking 
treden van het raadsbesluit van 14 december.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Zoetermeer/5b663c9b-1589-47ed-bebf-584bbb2b1ca8
http://www.zoetermeer.nl/referendum
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zoetermeer/4abb8ff1-8b3b-44fe-862f-b5d25b3e4df7


Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:
Naam    : A. J. Harland : 
Telefoonnummer : 079 – 346.9606
E-mailadres : a.j.harland@zoetermeer.nl 
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