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REFERENDUMVERORDENING 
 
Hoofdstuk I  Begripsbepalingen 
 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. referendum: volksstemming waarbij de kiesgerechtigden zich uitspreken over een besluit van 
de Raad;  

b. Raad: de Gemeenteraad van Oude IJsselstreek; 
c. College: het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek; 
d. kiesgerechtigden: de ingezetenen van Oude IJsselstreek die krachtens de Kieswet 

kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de Raad op de dag waarop de 
gemeenteraad  een besluit neemt als bedoeld in artikel 2, lid 1 van deze verordening;. 

2. Referenda kunnen worden gehouden: 
 op initiatief van de bevolking over een besluit van de Raad of  
 op initiatief van de Raad over een beleidskwestie, waarvan de beslissingsbevoegdheid bij de Raad 
berust. 

3. Geen referendum kan worden gehouden over: 

a. de vaststelling van de hoogte van geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen 
ambtsdragers, en hun nabestaanden; 

b. de vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en de rekening; 

c. de vaststelling en wijziging van gemeentelijke tarieven en belastingen; 

d. een besluit waarvan de Raad van oordeel is dat dit een spoedeisend karakter heeft; 

e. een besluit ter uitvoering van een besluit van een ander bestuursorgaan of de wetgever 
waaromtrent de Raad geen beleidsvrijheid heeft. 

 

Hoofdstuk II  Referendum op initiatief van de bevolking 
 

Artikel 2  Inleidend verzoek van kiesgerechtigden 

1. Kiesgerechtigden kunnen schriftelijk bij het College een verzoek indienen om een referendum te 
houden. Dit verzoek dient gedateerd te zijn en te vermelden om welk besluit van de Raad het 
gaat.  

2. Het verzoek wordt ingediend binnen twee weken na de dag waarop openbare kennisgeving is 
gedaan van het desbetreffende besluit van de Raad.  

3. Indien de in het tweede lid bedoelde termijn samenloopt met een vakantieperiode, verlengt het 
College desgevraagd de termijn. 

4. Het verzoek moet worden ondersteund door ten minste 200 kiesgerechtigden. 

5. Bij het verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van door het College verstrekte 
lijsten, waarop worden geplaatst: de naam, adres, woonplaats en geboortedatum, alsmede de 
handtekening van elke verzoeker. De blanco lijsten mogen worden gekopieerd. 

 

Artikel 3 Beslissing op het inleidend verzoek 

1. Het College neemt binnen twee weken na de in artikel 2, tweede lid, genoemde termijn, dan wel na 
afloop van de krachtens artikel 2, derde lid, toegestane verlenging van de termijn een beslissing 
op het inleidend verzoek. 
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2. Het College wijst het verzoek toe, tenzij niet is voldaan aan de in artikel 2 gestelde eisen. Het 
College informeert in alle gevallen onverwijld de Gemeenteraad. 

 

Artikel 4   Opschorting inwerkingtreding besluit 

1. Is het College van oordeel, dat het besluit van de gemeenteraad geen uitgezonderd besluit, als 
bedoeld in artikel 3 is, dan nemen zij in dezelfde vergadering het besluit om de 
inwerkingtreding van het besluit op te schorten totdat een besluit als bedoeld in artikel 9, dan 
wel een afwijzende beslissing ingevolge artikel 5, lid 2 of 6, lid 2, is genomen. 

 

Artikel 5  Definitief verzoek   

1. Kiesgerechtigden kunnen binnen 6 weken na de op grond van artikel 3, tweede lid, genomen 
beslissing dat het verzoek is toegewezen, bij de Raad schriftelijk een definitief verzoek indienen 
voor het houden van een referendum over een besluit van de Raad. 

2. Dit verzoek moet worden ondersteund door ten minste 2250 kiesgerechtigden. 

3. Bij het verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van namens de Raad verstrekte 
lijsten, waarop worden geplaatst: de naam, adres, woonplaats en geboortedatum, alsmede de 
handtekening van elke verzoeker. De blanco lijsten mogen worden gekopieerd. 

 

Artikel 6 Besluit op referendumverzoek 

1. De Raad neemt uiterlijk in zijn tweede vergadering na de dag van ontvangst van het definitieve 
verzoek een besluit. 

2. De Raad wijst het verzoek toe, tenzij niet is voldaan aan de in het vorige artikel gestelde eisen. 

 

Hoofdstuk III   Referendum op initiatief van de Raad 

 

Artikel 7 De beslissing tot het houden van een referendum over een beleidskwestie 

1. Een beslissing tot het houden van een referendum over een beleidskwestie wordt genomen door de 
Raad en houdt tevens een beslissing in over de beleidskwestie waarover het referendum wordt 
gehouden. 

 
2. De beslissing over de beleidskwestie waarover het referendum wordt gehouden, heeft tenminste 

betrekking op: 
a. de aard en inhoud van de beleidskwestie; 
b. een analyse van de achtergronden van de beleidskwestie; 
c. de vraagstelling die aan de stemgerechtigde burgers kan worden voorgelegd; 
d. de gevolgen, de financiële daaronder begrepen, van een positief antwoord en van een 

negatief antwoord op de vraagstelling, dan wel van een keuze voor een bepaalde optie. 
 

Hoofdstuk IV  Overige bepalingen over referenda 

 

Artikel 8 Vraagstelling 

1. De Raad stelt de vraagstelling en de antwoordcategorieën van het referendum vast. 

2. De vraagstelling dient helder en eenduidig beantwoordbaar te zijn met: 

� ja of neen; 

� een voorkeur voor één van twee alternatieven, dan wel zo nodig voor geen van beide. 

3. De vraagstelling bij een referendum op initiatief van de Raad gaat vergezeld van de in artikel 7, 
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tweede lid, genoemde:   

a. toelichting op de aard en inhoud van de beleidskwestie; 

b. analyse van de achtergronden van de beleidskwestie; 

c. beschrijving van de gevolgen, de financiële daaronder begrepen, van een positief antwoord 
en van een negatief antwoord op de vraagstelling, dan wel van een keuze voor een bepaalde 
optie; 

d. een overzicht van de argumenten voor en tegen van de in de vraagstelling opgenomen 
keuzemogelijkheden. 

4. Het in het vorige lid, sub d, bedoelde overzicht van argumenten wordt vastgesteld nadat een ieder 
in de gelegenheid is gesteld argumenten in te dienen en met gebruikmaking van de resultaten 
hiervan. 

5. De vraagstelling wordt weergegeven op de oproepingskaart. 

 

Artikel 9  Referendumcommissie 

1. Wanneer besloten is tot het houden van een referendum, kan de Raad een commissie van 
onafhankelijke deskundigen instellen, genaamd de referendumcommissie. De commissie adviseert 
gevraagd en ongevraagd over alle inhoudelijke en procedurele aspecten van het  te houden 
referendum. De Raad stelt nadere regels vast over de benoeming van een referendumcommissie. 

2. De commissie brengt van haar werkzaamheden verslag uit aan de Raad. 

 

Artikel  11  Uitvoering 

Het College is belast met de organisatie van het referendum. 

 

Artikel 12  Procedure stemming 

De bepalingen van de Kieswet over de Raadsverkiezingen zijn zoveel mogelijk en voor zover nodig 
van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 13  Geldigheid van de uitslag  

1. Het referendum wordt als geldig beschouwd, indien meer dan 30% van de kiesgerechtigden een 
stem heeft uitgebracht. 

2. De uitslag van het referendum wordt berekend op basis van de meerderheid van het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen. 

3. De uitslag van een geldig referendum is bindend.  

 

Artikel 15  Strafsanctie  

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie wordt gestraft 
degene die: 

a. Stembiljetten of volmachtbewijzen namaakt of vervalst met het oogmerk deze als echt en 
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 

b. Stembiljetten of volmachtbewijzen die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de 
valsheid of vervalsing hem, toen hij deze ontving, bekend was, opzettelijk als echt en 
onvervalst gebruikt of door anderen doet gebruiken, dan wel deze met het oogmerk om deze 
als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, in voorraad heeft; 

c. Stembiljetten of volmachtbewijzen voorhanden heeft met het oogmerk deze wederrechtelijk te 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 

d. als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze is overleden;  
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Hoofdstuk V  Slotbepalingen 

 

Artikel 16 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt, tenzij daarover een referendum wordt begonnen, in werking twee weken na 
de bekendmaking daarvan.. 

 

Artikel 17 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als 'Referendumverordening'. 

 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering 
gehouden op ___________________________,  
 
 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
raadsgriffier        voorzitter 
 

 


