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RAADGEVEND REFERENDUM
In Wassenaar kan elke kiesgerechtigde inwoner een raadgevend referendum aanvragen. In deze brochure staat
hoe dat in zijn werk gaat.
De gemeente Wassenaar wil dat beleid zo veel mogelijk tot stand komt in samenspraak met burgers en hun vertegenwoordigers. Daarom bestaat in Wassenaar de
mogelijkheid tot een raadgevend referendum. De uitslag van zo’n referendum moet
gezien worden als een advies van de bevolking aan de raad. De raad betrekt de uitslag
en de opkomst van het referendum in zijn definitieve besluitvorming.
Over welke onderwerpen kan ik een referendum aanvragen?
U kunt een referendum aanvragen over onderwerpen waarover de raad nog een beslissing gaat nemen. Het gaat dus altijd om een onderwerp dat al bij de raad op de
agenda staat. Niet alle onderwerpen komen voor een referendum in aanmerking. U
kunt bijvoorbeeld geen referendum aanvragen over individuele kwesties, de gemeentelijke begroting of gemeentelijke tarieven en belastingen.
Hoe ziet de procedure eruit?
Het raadgevend referendum kent een vaste procedure, waarbij de raad beslist of er
echt een referendum komt. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:
1) Indienen van een inleidend verzoek.
2) Beoordeling van het ingediende verzoek.
3) Advies van de referendumcommissie.
4) Besluit over het inleidend verzoek.
5) Indienen van een definitief verzoek.
6) Besluit over het definitief verzoek.
7) Houden van het referendum.
Hoe dien ik een inleidend verzoek in?
U kunt een inleidend referendumverzoek indienen als u 18 jaar of ouder bent en als
inwoner van Wassenaar staat ingeschreven. Neem voor het indienen van een inleidend verzoek altijd eerst contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van de
gemeente. Telefoon: 14070. Het KCC helpt u bij het opstarten van de procedure. Voor
het indienen van een inleidend verzoek gebruikt u een speciaal formulier, dat u kunt
downloaden op www.wassenaar.nl/referendum.

Handtekeningen van 1% van de kiezers
Voor het indienen van een inleidend verzoek heeft u de handtekeningen nodig van
minstens 1% van het aantal kiesgerechtigden in Wassenaar. Dit zijn er ongeveer 200.
Deze handtekeningen moeten worden verzameld op speciale formulieren. Elke kiesgerechtigde kan hiervoor terecht op het gemeentekantoor (Johan de Wittstraat 45). Bij
het zetten van een handtekening moet een kiesgerechtigde zich kunnen identificeren
met een geldig identiteitsbewijs.
Uiterlijk een week voor het voorgenomen besluit
Een inleidend referendumverzoek indienen doet u met het daarvoor bestemde
formulier:
Uiterlijk een week voor de raadsvergadering waarin het voorgenomen besluit
op de agenda staat.
Samen met de bijbehorende handtekeningformulieren.
Schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad, p/a Griffie Wassenaar,
Postbus 59, 2240 AB Wassenaar. U kunt het verzoek ook bij de griffie afgeven,
Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22.
Wanneer sprake is van meer initiatiefnemers, vermeld dan ook wie als vertegenwoordigers van deze groep optreden (minimaal twee en maximaal vier personen). Geef
daarbij aan wie optreedt als contactpersoon en hoe deze bereikbaar is.
Onafhankelijke referendumcommissie
De gemeenteraad legt uw inleidende verzoek voor aan een onafhankelijke referendumcommissie. De leden van deze commissie zijn niet verbonden aan de gemeente
of aan de Werkorganisatie Duivenvoorde (de organisatie van samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten en Wassenaar). De referendumcommissie bekijkt of het onderwerp in aanmerking komt voor een referendum. Als dit zo is, beslist de raad of uw
verzoek wordt ingewilligd.
Hoe dien ik een definitief verzoek in?
Als de raad een positief besluit neemt over het inleidend referendumverzoek, kunt u
een definitief verzoek indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad.
Handtekeningen van 10% van de kiezers
Voor het indienen van een definitief verzoek heeft u handtekeningen nodig van minstens 10% van de Wassenaarse kiesgerechtigden. Dat zijn er ongeveer 2000. Deze

moeten, net als bij het inleidend verzoek, verzameld worden via de speciale handtekeningformulieren. De gemeente zorgt ervoor dat deze formulieren voor elke kiesgerechtigde beschikbaar zijn op het gemeentekantoor in de zes weken nadat de raad
het inleidend verzoek heeft ingewilligd. Bij het zetten van een handtekening moet een
kiesgerechtigde zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
Binnen zes weken na inwilliging verzoek
Voor het indienen van een definitief verzoek gebruikt u een speciaal formulier dat u
kunt downloaden op www.wassenaar.nl/referendum.
Een definitief referendumverzoek indienen doet u samen met het daarvoor bestemde
formulier:
Binnen zes weken na inwilliging van uw inleidend verzoek.
Samen met de bijbehorende handtekeningformulieren.
Schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad, p/a Griffie Wassenaar,
Postbus 59, 2240 AB Wassenaar. U kunt het verzoek ook bij de griffie afgeven,
Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22.
Het besluit tot een referendum
Als het definitief verzoek is ingediend, neemt de raad, na advies van de referendumcommissie, een besluit over het houden van het referendum. De raad stelt daarbij
een datum vast en bepaalt wat de vraagstelling van het referendum wordt. Daarnaast
kan de raad een besluit nemen om subsidie te verstrekken aan initiatiefnemers of betrokken maatschappelijke organisaties voor het organiseren van een maatschappelijk
debat en publiciteit rondom het referendum. De raad bepaalt de maximale hoogte en
de verdeling van de eventuele subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd bij het
college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, Postbus 59, 2240 AB Wassenaar. Het college beslist over de toekenning van de subsidie.
De uitslag
De uitslag van het raadgevend referendum wordt berekend op basis van de gewone
meerderheid (de helft plus één) van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. De uitslag is, ongeacht het aantal stemmen, niet bindend. De raad bepaalt uiteindelijk zelf
hoe de uitslag meeweegt in het besluit.
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