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Onderwerp  : correctief referendum 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de invoering van een correctief referendum conform de voorliggende verordening. 

 
Aanleiding 
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het betrekken van de inwoners bij het beleid van de 
gemeente alsook voor de democratische legitimatie van de politieke vertegenwoordigingen in de 
gemeenteraad. Op dit moment is het zo dat de inwoners alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen op een 
afstandelijke manier de mogelijkheid hebben om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het beleid van de 
gemeente. Tegelijk blijkt dat de gezamenlijke politieke partijen minder dan 1,5% van de inwoners als lid aan 
zich verbonden weten. Dit heeft geresulteerd in toenemende discussie over manieren waarop het 
democratische gehalte van het gemeentelijk bestuur kan worden verhoogd en methoden voor het betrekken 
van grotere delen van de bevolking bij het beleid. Een van de aansprekende methoden is het invoeren van 
een correctief waarmee de inwoners de mogelijkheid krijgen een voorgenomen beleidsbesluit terug te 
draaien of een onderwerp op de raadsagenda te plaatsen. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Door het invoeren van de referendum verordening wordt bereikt dat inwoners rechtstreeks invloed 
kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De referendum verordening structureert de mogelijkheid voor de inwoners om rechtstreeks invloed 

uit te oefenen op het gemeentelijk beleid 
De verordening geeft een juridisch kader voor het houden van een correctief referendum en geeft 
gestructureerd waaraan moet worden voldaan. 

1.2 De verordening waarborgt dat een referendum kan rekenen op een breed draagvlak 
In de verordening zijn bepalingen opgenomen over het aantal inwoners dat het specifieke 
referendum moet ondersteunen, terwijl ook specifiek wordt aangegeven welk percentage van de  
inwoners met het specifieke referendum moeten instemmen om rechtsgeldig te zijn. Dit waarborgt 
een breed draagvlak voor het aan een specifiek referendum verbonden besluit. 

1.3 Het referendum is een algemeen aanvaard middel om inwoners bij het gemeentelijk beleid te 
betrekken 
Veel steden en landen hebben de afgelopen decennia de mogelijkheid voor inwoner referenda 
ingevoerd. In de praktijk blijkt het een uitstekend methode voor het betrekken van inwoners bij het beleid 
van overheidsorganisaties 

1.4 Het hebben van een referendum verordening verhoogt het democratisch gehalte van het 
gemeentelijke beleid 
Doordat de mogelijkheid van een correctief referendum in te voeren kunnen inwoners direct invloed 
uitoefenen op het gemeentelijk beleid.  De inwoners zijn daardoor niet uitsluitend meer afhankelijk 
van de besluiten van vertegenwoordigers van politieke fracties. 

 
Kanttekeningen 

-- 
 

Kosten, baten, dekking 
Na het invoeren van de referendum verordening bestaat de mogelijkheid dat een inwonerraadpleging moet 
worden georganiseerd. Met de organisatie daarvan zullen kosten gemoeid zijn.  De totale kosten hangen 
sterk af van het aantal keren per jaar of per raadsperiode dat een referendum  wordt uitgevoerd. De ervaring 
van andere gemeenten leert dat referenda zeer zelden  worden gehouden.  Het lijkt daarom niet nodig 
hiervoor op dit moment een budget te reserveren maar het organiseren van referenda vooralsnog ten laste 
te laten komen van de post bestuurskosten. 



 
Uitvoering 
 
Communicatie/participatie 
De invoering van het correctief referendum zal via de reguliere kanalen onder de aandacht van de inwoners 
worden gebracht.  Dee mogelijkheid tot het organiseren van een correctief referendum zal voortaan op 
iedere agenda van de raadsvergadering als opmerking worden vermeld.  
 
Evaluatie/verantwoording 
Ieder uitgevoerd referendum zal worden gevolgd door een evaluatie, waarbij nagegaan zal worden of de 
gang van zaken voldoet aan de doelstelling van de verordening.   
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