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Onderwerp
Stand van zaken Referendum raadsbesluit Afval- en
grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’

Bijlagen

Inleidende verzoek
Het college heeft op 12 januari 2021 het op 26 december 2020 ingediende inleidend verzoek voor het
houden van een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik
haal er alles uit! van 14 december 2020, toegewezen.
De verzoekster is inmiddels geïnformeerd over deze beslissing. Het collegebesluit is in het Gemeenteblad
van 12 januari 2021 bekendgemaakt.
Het gevolg van het besluit van het college is dat het raadsbesluit van 14 december 2020, het
afvalbeleidsplan, niet in werking treedt.
Definitief verzoek
De fase van een definitief verzoek is door de beslissing van het college ingegaan per 12 januari 2021 en
loopt tot 23 februari 2021. Inwoners van Zoetermeer die kiesgerechtigd zijn voor de
gemeenteraadsverkiezingen hebben nu 6 weken de tijd om een definitief verzoek in te dienen en/of het
verzoek te ondersteunen. De ondersteuning moet door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden worden
bevestigd. Dat betekent dat er in totaal 4.876 ondersteuningsverklaringen aangeleverd moeten worden. Voor
de uiteindelijke telling van dit aantal, worden de kiesgerechtigden die het inleidend verzoek hebben
ondersteund, meegerekend. Er heeft een controle van het aantal ingediende ondersteuningsverklaringen
plaatsgevonden. Het aantal geldig ingediende verklaringen per 1 februari betreft een totaal van 5.234.
Na afloop van de termijn van zes weken volgt, uiterlijk in de tweede raadsvergadering daarna, een besluit
van de gemeenteraad. Ondanks dat er op dit moment al voldoende gevalideerde
ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd, kan er niet eerder worden besloten. Burgers zouden bij een
eerder besluit immers beperkt worden in de mogelijkheid een ondersteuningsverklaring voor het definitieve
verzoek in te dienen. Bovendien loopt de bezwaartermijn tegen het inleidend verzoek nog.
Op grond van de Referendumverordening moet de raad het behalen van de drempel toetsen. Daarnaast
moet worden getoetst of sprake is van een uitzondering als bedoeld in de verordening (zoals benoemingen,
vaststellen en wijzigen van de gemeentelijke begroting, besluiten die naar het oordeel van de raad hun
grondslag vinden in een eerder genomen beslissing waarover een referendum kon worden gehouden, etc.).
Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een uitzonderingsgrond.
Het college is op grond van de verordening belast met de organisatie van het referendum. Het college zal
het raadsbesluit dan ook op de gebruikelijke wijze voorbereiden. Tot deze organisatie behoren diverse
taken, zoals bijvoorbeeld de voorlichting over het onderwerp waarop het referendum ziet en de inrichting en
bemensing van de stemlokalen.

Vervolg procedure:
Na het verstrijken van de termijn en voormelde controle van de ingediende ondersteuningsverklaringen en
toetsing moet de raad als aan alle vereisten is voldaan besluiten:
- het verzoek toe te wijzen;
- dat er een referendum wordt gehouden met desgewenst al de datumbepaling;
- dat een referendumcommissie wordt ingesteld en er zal nagedacht moeten worden over de uiteindelijke
vraagstelling van het referendum (na advies van de referendumcommissie).
Planning datum referendum
Rekening houdend met bovengenoemde termijnen en de ruimte die de raadsagenda heeft, zal de
gemeenteraad haar besluit over het wel of niet toekennen van het referendum moeten nemen in haar
vergadering op 15 maart of 6 april 2021. De vergadering van 15 maart 2021 is qua planning niet haalbaar.
Bij een positief besluit in de raadsvergadering van 6 april 2021 vindt het referendum niet eerder plaats dan
op 6 juni 2021 en niet later dan 6 april 2022.
Het referendum kan afzonderlijk worden gehouden maar kan ook worden gecombineerd met de
gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden.
Het referendum wordt als geldig beschouwd als meer dan 30% van de kiesgerechtigden een stem heeft
uitgebracht. Het betreft een raadgevend referendum.
Samenstelling en taak van de referendumcommissie
Op grond van de verordening stelt de raad op voordracht van het college een referendumcommissie in,
bestaande uit onafhankelijke deskundigen. Deze commissie bestaat uit minimaal drie leden.
De raad benoemt en ontslaat de leden. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en bepaalt haar
eigen werkwijze. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad, van het college of
met een dienstverband bij de gemeente Zoetermeer. Evenmin kan een persoon lid van de
referendumcommissie zijn, die een contractuele relatie met de gemeente heeft.
De burgemeester en/of de wethouder(s) wonen op verzoek van de commissie, de vergaderingen van de
commissie bij.
De commissie heeft tot taak:
- te adviseren over de vraagstelling en de antwoordcategorieën;
- te adviseren over het verloop en de zorgvuldige organisatie van het referendum;
- toezicht te houden op de objectiviteit van de door de gemeente te verstrekken voorlichting;
- bij een referendum over een beleidskwestie: er in het bijzonder op toezien dat het overzicht van
argumenten, als bedoeld in artikel 9 derde lid van de verordening een objectieve weergave is. Deze taak
geldt alleen bij een referendum op initiatief van de raad;
- te adviseren over binnengekomen klachten.
De commissie brengt van haar werkzaamheden verslag uit aan de raad.
Inmiddels is het college gestart met het voorbereiden van de inrichting van de referendumcommissie.
Uitgangspunt hierbij is dat er gezocht wordt naar vertegenwoordiging vanuit de wetenschap en uit het
werkveld, waarbij wordt gelet op specifieke expertise en vaardigheden.

Communicatie

Totdat de raad een besluit heeft genomen op het definitieve verzoek wordt er via de media en de website
www.zoetermeer.nl/referendum procesinformatie gegeven.
Nadat de raad een besluit heeft genomen kan er campagne worden gevoerd over het referendum. Hierbij
moet worden gedacht aan communicatie over de stemvraag, antwoordalternatieven, de stemprocedure en
de argumenten om voor of tegen (of voor een van de alternatieven) te stemmen. Voordat de campagne start
moet duidelijk zijn wat de antwoordcategorieën inhouden.
Communicatie is belangrijk gedurende het gehele traject. Daarom wordt een communicatieplan gemaakt. Na
benoeming zal de referendumcommissie onder andere de taak hebben toezicht te houden op de objectiviteit
van de door de gemeente te verstrekken voorlichting. Het communicatieplan zal daarom aan deze
commissie worden voorgelegd.
Financiën
In het raadsvoorstel zal u worden geïnformeerd over de financiële consequenties van het referendum. Dit zal
zowel zien op het niet inwerkingtreden van het onderliggende raadsbesluit als op de financiële
consequenties met betrekking tot het houden van het referendum. Momenteel is nog niet inzichtelijk of het
referendum al dan niet gecombineerd wordt met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, uit hoeveel leden
de referendumcommissie gaat bestaan, etc. Dit heeft invloed op de kosten.
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