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Aanleiding 

De raad heeft op 6 april 2021 positief besloten op het ingediende definitieve verzoek voor het houden van 

een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles 

uit!’ van 14 december 2020, en het verzoek toegewezen. 

De datum voor dit referendum is bepaald op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Op 19 mei 2021 heeft de raad besloten om een referendumcommissie in te stellen voor de benodigde duur 

voor het houden van het referendum over bovengenoemd raadsbesluit.  

In een themabijeenkomst op 6 september jl. heeft u kennis gemaakt met de referendumcommissie en zijn er 

een aantal zaken met betrekking tot de voorbereidingen voor het referendum besproken. Naar aanleiding 

van deze avond wordt u in dit memo geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de planning van 

diverse activiteiten (waaronder besluiten) die nodig zijn voor het goed en tijdig organiseren van het 

referendum.   

 

Onderzoek naar bron– en nascheiding 

Het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 is gebaseerd op bronscheiding. Tijdens de behandeling van het 

beleidsplan bleken er veel vragen te zijn over nascheiding van PBD-afval. De referendumcommissie is van 

mening dat duidelijke informatie over bron- en nascheiding nodig is zodat inwoners een weloverwogen 

keuze kunnen maken tijdens het referendum. Uitkomsten van dit onderzoek zullen geen deel uitmaken van 

de vraagstelling voor het referendum. De uitkomsten van het onderzoek worden wel ter informatie met 

inwoners gedeeld. Ook voor het opstellen en vaststellen van gemeentelijk beleid na het referendum is dit 

onderzoek van toegevoegde waarde. Daarom adviseert de referendumcommissie om vooraf aan het 

referendum een onderzoek te doen naar bron- en nascheiding en de informatie uit dat onderzoek mee te 

nemen in de informatievoorziening naar inwoners, over het referendum. De referendumcommissie verneemt 

graag of uw raad hiertoe opdracht wil geven aan het college van B&W.  

 

Subsidie voor campagnes bij referendum 

Voor activiteiten ten behoeve van het publieke debat en de individuele meningsvorming over het besluit 

waarop het referendum betrekking heeft, is een overweging om aan inwoners en organisaties subsidie te 

verlenen. Uw referendumverordening kent echter een dergelijke subsidiemogelijkheid niet.  

De referendumcommissie is voorstander van een subsidieregeling om het publieke debat en de 

meningsvorming van inwoners over het afvalbeleid te ondersteunen en te stimuleren.  



 

 

Daarom zal de referendumcommissie op korte termijn (oktober) een voorstel voor een subsidieregeling aan 

het college voorleggen.  

 

Vraagstelling referendum 

Op 6 september jl. hebben we van gedachten gewisseld over verschillende mogelijkheden voor het opstellen 

van een vraagstelling voor het referendum. De referendumcommissie zal hetgeen dat besproken is op deze 

avond meenemen en aan uw raad een voorstel doen voor de vraagstelling van het referendum. Dit voorstel 

zal in de commissievergadering van 15 november worden besproken. Besluitvorming kan dan volgen tijdens 

de raadsvergadering van 29 november.  

 

Reglement van orde 

De referendumcommissie heeft een reglement van orde opgesteld voor de uitvoering van haar taken. Deze 

treft u aan in de bijlage.  

 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het organiseren van het referendum. We 

herhalen hier graag wat we ook in de bijeenkomst van 6 september hebben gezegd. We zijn een commissie 

van (en voor) de raad. Neemt u daarom bij vragen gerust contact met ons op via onze secretaris.  

 

 

 

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: 

Naam     : Bogdanic, D   

Telefoonnummer : 06-46998620 

E-mailadres  : d.bogdanic@zoetermeer.nl 

 


