
 

Raad 30 januari 2001, agenda nr.14 
 

 

gemeente oosterhout 

 
 
Raadsvergadering  Afdeling BMO 
30 januari 2001  Agenda nr. 14 
      Bis nr.  
 
 
 
Oosterhout, 24 januari 2001 
 
 
ONDERWERP: 
Verordening referendum Oosterhout 
 
 
1. Inleiding. 
 
In het Politiek Akkoord staat onder het kopje “Bestuurlijke vernieuwing” als 
afspraak dat  
er op korte termijn een voorstel voor een referendumverordening wordt 
opgesteld waarin zal worden geregeld onder welke voorwaarden de 
gemeenteraad, dan wel de bevolking een referendum zal kunnen (laten) 
houden. Hierin zullen waarborgen worden opgenomen over de vraagstelling, 
de procedure, de opkomst en de stemming. Bovendien wordt hierbij ingegaan 
op de financiering bij een eventuele uitvoering. 
 
Hierbij leggen wij u een ontwerp van een referendumverordening voor, waarin 
voorwaarden en criteria voor het houden van een referendum zijn opgenomen. 
Voorts doen wij u een voorstel voor de dekking van de kosten. 
 
2. Doelstelling en beoogd effect. 
 
Het beoogd effect van het invoeren van het referendum is het verhogen van de 
kwaliteit van de lokale democratie en van de beleving van het burgerschap. 
Met het referendum beogen wij een instrument te bieden dat een aanvulling 
kan zijn op andere middelen in dit kader zoals voorlichting, inspraak en 
interactief beleid. 
Het referendum kan nooit afdoen aan het recht op inspraak zoals in veel 
wetten of verordeningen is vastgelegd. Dit recht ziet op het verzamelen van 
informatie om een zorgvuldige belangenafweging te maken; een referendum 
heeft het karakter van een (volks)raadpleging. Beide instrumenten kunnen bij 
de voorbereiding van besluiten betrokken worden. Maar ook instrumenten als 
stadspeiling, stadsraadpleging en andere vormen van inspraak blijven mogelijk 
naast, zij het uiteraard niet tegelijk met, het referendum. 
 
3. Bevoegdheid; landelijke situatie. 
 
Het (grond)wettelijk kader zoals dat op dit ogenblik bestaat, laat een beslissend 
referendum niet toe. Het in de Grondwet en de Gemeentewet neergelegde 
primaat van de raad zou daardoor worden aangetast. Mogelijk is op dit moment 
een facultatief raadplegend referendum, waarbij zowel het initiatief bij de raad 
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of bij de burgers kan worden gelegd. De laatste variant geeft de burger 
uiteraard meer invloed dan de eerste. 
 
Zoals hiervoor is aangegeven, is een formeel bindend referendum wettelijk nog 
niet mogelijk. In 1994 werd de invoering van een correctief referendum op alle 
drie bestuurlijke niveaus in het eerste paarse regeerakkoord opgenomen. In 
mei 1999 sneuvelde dit voorstel in de Eerste Kamer en stapte initiatiefnemer 
D66 uit het kabinet. Deze breuk werd gelijmd doordat aan D66 werd beloofd 
dat dezelfde grondwetswijziging voor het correctief referendum opnieuw bij de 
Tweede Kamer zou worden ingediend. Omdat de grondwetswijziging door de 
lange procedure pas na de verkiezingen van 2002 kan worden aangenomen, 
zou tot aan die tijd een (niet-bindend) raadgevend correctief referendum 
moeten worden ingevoerd: de Tijdelijke Referendumwet (bij de Tweede Kamer 
ingediend op 2 maart 2000).  
 
De regeling in het wetsvoorstel ziet op een referendum dat het gevolg is van 
een initiatief van kiezers, in hoofdzaak betrekking heeft op tot stand gekomen 
wetten en decentrale regelgeving en kan leiden tot een uitspraak die noopt tot 
heroverweging en correctie. Aldus is er sprake van een raadgevend correctief 
referendum op nationaal, provinciaal of gemeentelijk niveau. Het is de 
bedoeling de wet in werking te laten treden medio 2001. Of deze datum 
daadwerkelijk gehaald wordt, blijft nog een vraag. 
 
Op dit moment staat het de gemeenten evenwel vrij een regeling te treffen 
inzake het raadplegend referendum. 
 
4. Kosten. 
 
Wat betreft de kosten moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
communicatiekosten (voorlichting, stimuleren van de participatie) en 
organisatiekosten (inrichten stemlokalen, drukken van oproepkaarten, 
stembiljetten e.d.). Wanneer een referendum wordt gekoppeld aan 
verkiezingen, vallen de organisatiekosten weg. De kosten van communicatie 
zijn sterk afhankelijk van de gekozen middelen. Vooralsnog gaan wij uit van 
ongeveer 25.000,=.  De kosten van de verkiezingen komen ongeveer neer op 
ƒ 200.000,=. (in 1999: ƒ 203.771,= , exclusief kapitaallasten). 
 
5. Dekking. 
 
Hoe de dekking van de kosten gaat plaatsvinden valt op voorhand niet aan te 
geven.   Een en ander is afhankelijk van het onderwerp waarop het referendum 
betrekking heeft. Wordt een referendum gekoppeld aan de verkiezingen, dan 
kunnen de kosten ten laste worden gebracht van de post verkiezingen. Is het 
referendum gekoppeld aan een bepaald project (bijvoorbeeld Vrachelen) dan 
worden de kosten ten laste van dit project gebracht. Is van beide voorbeelden 
geen sprake dan dient de dekking ten laste van de post onvoorzien te 
geschieden. 
 
Samenvatting en voorstel. 
 
De mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van het referendum laten 
zich voor dit moment als volgt samenvatten. 
Een bindend referendum is (nu nog) in strijd met de Grondwet en de 
Gemeentewet, en is daarom niet mogelijk. Het raadgevende (op initiatief van 
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de burgers) correctieve niet-bindende referendum voor het centrale én het 
decentrale niveau is echter in aantocht. 
 
Een facultatief raadplegend referendum op initiatief van de raad dan wel van 
de burgers kan wél plaatsvinden. Wij achten dat een goed (aanvullend) 
instrument om de relatie met de burger te kunnen verbeteren, het draagvlak 
voor belangrijke besluiten te kunnen vergroten en de burger meer te kunnen 
betrekken bij de besluitvorming binnen onze gemeente. 
 
 
Standpunt commissie en reactie college. 
 
Tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 17 januari 
2001 is de concept-Referendumverordening Oosterhout besproken. In dit 
concept wordt de mogelijkheid gecreëerd dat zowel op initiatief van de raad als 
kiesgerechtigden raadplegende referenda kunnen worden gehouden over een 
voorgenomen besluit. Van de zijde van Groen Brabant, werd mede namens de 
andere fracties, een verlaging dan wel een verhoging van enkele drempels 
bepleit. 
 
Vooropgesteld wordt dat getalsmatige drempels als hier aan de orde tot op 
zekere hoogte iets arbitrairs hebben. De in de verordening opgenomen 
drempels moeten niettemin worden bezien zowel in samenhang met elkaar als 
tegen de achtergrond van de ruime mogelijkheden die de verordening biedt. 
De drempels beogen te waarborgen dat voor het houden van een referendum 
een groot draagvlak bestaat. Een referendum behoort naar zijn aard alsmede 
gelet op het daarmee gemoeide beslag op de middelen, een onderwerp te 
betreffen waarvoor in zeer brede kring belangstelling bestaat. 
 
Wij hebben echter geen overwegende bezwaren tegen het advies van de 
commissie Algemene Zaken om de drempel voor het inleidend verzoek (artikel 
6, vierde lid van de concept-verordening) te verhogen naar de helft van de 
kiesdeler (dit zou neerkomen op ongeveer 350 handtekeningen) van de laatst 
gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Tevens hebben wij geen bedenkingen 
om het referendum als geldig te beschouwen indien ten minste meer dan 20% 
van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht (verlaging met 5% ten 
opzichte van het concept). 
Wat betreft het “ronselen” van stemmen hebben wij de 
Referendumverordening Oosterhout overeenkomstig het gestelde in de 
Kieswet aangepast. 
 
Voorts heeft de meerderheid van de commissie bepleit om een zogenaamd 
volksinitiatief toe te staan. Kort samengevat komt het hierop neer dat beoogd 
wordt dat burgers om een uitspraak wordt gevraagd in de fase van de 
beleidsvoorbereiding die nog niet uitgemond is in een raadsvoorstel. 
Ook tegen een volksinitiatief hebben wij geen overwegende bezwaren. Dit 
volksinitiatief hebben wij in een afzonderlijke verordening opgenomen.  
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Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor om over te gaan tot het vaststellen 
van de in ontwerp bijgevoegde besluiten. 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, 
 
C.J.J.A. LEIJTEN     , burgemeester 
 
 
drs A HAASNOOT                        , secretaris 
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Nr 14 
De raad van de gemeente Oosterhout; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2001; 
 
gelet op de artikelen 82, 147 en 154 van de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de Referendumverordening Oosterhout; 
 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. referendum: een raadplegende volksstemming waarbij de kiezers zich 

uitspreken over een daartoe op in deze verordening voorgeschreven wijze 
door de raad aangewezen onderwerp; 

b. kiesgerechtigden: degene die op de drieënveertigste dag voorafgaande aan 
de dag waarop het referendum wordt gehouden, overeenkomstig artikel B 3 
Kieswet kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de leden van de raad van 
de gemeente Oosterhout; 

c. voorgenomen besluit: het voornemen tot het nemen van een raadsbesluit 
waar de raad heeft besloten een referendum over te houden; 

d. commissie: de in artikel 3 bedoelde referendumcommissie. 
 
Artikel 2. Toepassingsgebied. 
Een referendum wordt gehouden onder de kiezers van het gehele grondgebied 
van de gemeente. 
 
Artikel 3. Referendumcommissie. 
1. Wanneer besloten wordt tot het houden van een referendum kan een 

referendumcommissie worden ingesteld die tot taak heeft burgemeester en 
wethouders en de raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over de 
uitvoering van deze verordening. 

2. De commissie bestaat uit drie leden, die op voordracht van burgemeester en 
wethouders door de raad worden benoemd. De raad wijst een van de leden 
aan als voorzitter. 

3. Het lidmaatschap van de raad, van het college of van een gemeentelijke 
commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de 
referendumcommissie. 

4. Geen lid kan zijn een persoon die een directe betrokkenheid heeft bij het 
voorgenomen besluit waarover een referendum wordt gehouden. 

5. Burgemeester en wethouders wijzen een ambtenaar aan als secretaris van 
de commissie. 

6. De commissie regelt haar eigen werkwijze en informeert terzake de raad. 
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Hoofdstuk II Onderwerpen 
 
Artikel 4. Uitzonderingen. 
Een referendum wordt niet gehouden over de volgende onderwerpen: 
a. besluiten van de raad als beroepsorgaan en besluiten over rechtsgedingen; 
b. besluiten over individuele natuurlijke personen, zoals benoemingen en 

ontslagen; 
c. besluiten over rechtspositionele regelingen; 
d. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de gemeente; 
e. de vaststelling van gemeentelijke tarieven en belastingen; 
f. onderwerpen waarbij naar het oordeel van de raad het belang van het 

houden van een referendum niet opweegt tegen de verantwoordelijkheid 
van de gemeente voor kwetsbare groepen en hun plaats in de samenleving; 

g. onderwerpen die naar het oordeel van de raad hun grondslag vinden in een 
eerder genomen besluit waarover een referendum is gehouden; 

h. onderwerpen ten aanzien waarvan naar het oordeel van de raad andere 
dringende redenen bestaan om geen referendum te houden. 

 
Hoofdstuk III Initiatief van raad en kiesgerechtigden. 
 
Artikel 5. Initiatief van de raad. 
1. De raad kan besluiten tot het houden van een referendum. 
2. Een verzoek vanuit de raad om te besluiten tot het houden van een 

referendum geschiedt door een initiatiefvoorstel als bedoeld in artikel 27 van 
het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Oosterhout. 

 
Artikel 6. Verzoek van kiesgerechtigden. 
1. Kiesgerechtigden kunnen schriftelijk te kennen geven dat zij een initiatief 

willen nemen tot het houden van een raadplegend referendum over een 
door de raad te nemen besluit.  

2. Zij dienen daartoe een verzoek in, uiterlijk zeven dagen voor de 
raadsvergadering, waar het door de raad te nemen besluit staat 
geagendeerd. Het verzoek wordt gericht aan de raad, doch moet worden 
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 

3. In het verzoek wordt aangegeven om welk te nemen raadsbesluit het gaat.  
4. Het verzoek moet worden ondersteund door een aantal kiesgerechtigden 

dat tenminste gelijk is aan de helft van de kiesdeler van de laatst gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen. 

5. Het verzoek gaat vergezeld van een handtekening van elke 
verzoeker/ondersteuner, met opgave van naam, leeftijd, adres en 
woonplaats. Deze persoonsgegevens worden op een door de gemeente 
verstrekte lijst aangeleverd. 

6. Indien een verzoek als hierboven is gedaan beslist de raad in dezelfde 
vergadering waarvoor het te nemen raadsbesluit is geagendeerd, of 
hierover een referendum kan worden gehouden, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2 en 4. De raad kan zijn beslissing eenmaal verdagen, tot 
maximaal de eerstvolgende vergadering. 

 
Artikel 7. Beslissing raad. 
1. Wanneer de raad instemt met het verzoek tot het houden van een 

referendum krijgen de indieners van het verzoek hiervan schriftelijk een 
bevestiging. 

2. Wanneer de raad het verzoek tot het houden van een referendum afwijst, 
wordt dit besluit gemotiveerd en openbaar bekend gemaakt.  
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Artikel 8. Uitvoeringscriteria. 
Voordat de raad het verzoek om een referendum te houden in verdere 
behandeling neemt, dienen de verzoekers binnen een periode van vier weken, 
gerekend vanaf de dag, dat het besluit zoals bedoeld in artikel 7, door de raad 
is genomen aan de volgende criteria te voldoen: 
1. de steun verwerven van een aantal kiesgerechtigden, ten minste gelijk aan 

de kiesdeler van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing. Zowel de 
oorspronkelijke ondersteuners als de verzoekers worden in dit aantal 
meegerekend; 

2. alle in het eerste lid genoemde kiesgerechtigden staan vermeld op door de 
gemeente verstrekte lijsten, waarop behalve de naam, ook de leeftijd, het 
adres en de woonplaats van iedere kiesgerechtigde is opgenomen, voorzien 
van handtekening; 

3. de lijsten worden, vergezeld van een afschrift van het in artikel 6 genoemde 
besluit,  aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Het 
college zal, na toetsing van de criteria, het verzoek om een referendum te 
houden voor verdere behandeling agenderen voor de eerstvolgende 
raadsvergadering. 

 
Artikel 9. Aanhouden beslissing. 
1. Wanneer de raad na een besluit als bedoeld in artikel 5 of na kennisgeving 

als bedoeld in artikel 6 besluit tot het houden van een referendum, wordt het 
betrokken raadsvoorstel niettemin op de gangbare wijze behandeld. 

2. De stemming over het te nemen raadsbesluit wordt echter aangehouden tot 
de eerstvolgende vergadering na de dag waarop het referendum wordt 
gehouden. 

  
Hoofdstuk IV. Datum, vraagstelling en procedure. 
Artikel 10. Datum. 
De raad stelt de dag vast waarop het referendum wordt gehouden. Het 
referendum vindt niet later plaats dan uiterlijk zes maanden na de dag waarop 
de raad heeft besloten een referendum te houden. 
 
Artikel 11. Vraagstelling. 
De raad stelt de vragen en antwoordmogelijkheden vast die op de oproepkaart 
komen te staan. Hij kan zich daarbij laten adviseren door de in artikel 3 
genoemde commissie. 
 
Artikel 12. Uitvoering. 
1. Burgemeester en wethouders zijn belast met de voorbereiding en de 

uitvoering van het raadsbesluit tot het houden van een referendum.  
2. De organisatie geschiedt zo veel mogelijk op overeenkomstige wijze als ten 

aanzien van de verkiezing van de raad gebruikelijk. 
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels te stellen die 

nodig zijn voor een goed verloop van het referendum. 
4. Burgemeester en wethouders nemen voorts alle maatregelen die voor een 

goed verloop van de steunverwerving voor een definitief verzoek 
respectievelijk van het referendum nodig zijn. 

 
Artikel  13. Geldigheid en uitslag. 
1. Het referendum wordt als geldig beschouwd indien ten minste meer dan 

20% van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht. 
2. De uitslag van het referendum wordt bepaald op basis van de gewone 

meerderheid van het totaal uitgebrachte geldige stemmen. 
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Artikel 14. Raadsbesluit na raadplegend referendum. 
In de eerstvolgende vergadering van de raad na de dag waarop het 
referendum is gehouden en de uitslag is bekend gemaakt, neemt de raad een 
definitief besluit over het aangehouden raadsbesluit. 
 
Hoofdstuk V. Slotbepalingen. 
 
Artikel 15. Strafbepaling. 
1. Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de 

tweede categorie wordt gestraft degene die: 
a. oproepingskaarten of volmachtbewijzen namaakt of vervalst met het 

oogmerk deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te 
laten gebruiken; 

b. oproepingskaarten 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 te doen gebruiken  in voorraad heeft; 

c. oproepingskaarten 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. 
2. Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de derde 

categorie wordt gestraft degene die stelselmatig personen aanspreekt of 
anderszins persoonlijk benadert ten einde hen te bewegen of het formulier 
op hun oproepingskaart, bestemd voor het stemmen bij volmacht, te 
ondertekenen en deze kaart af te geven.  

 
Artikel 16. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend 
gemaakt. 
 
Artikel 17. Citeertitel. 
Deze verordening wordt aangehaald als “Referendumverordening gemeente 
Oosterhout”. 
 
Aldus vastgesteld in de raad van 30 januari 2001, 
 
    , de voorzitter 
 
 
 
 
 
 
    , de secretaris 
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Nr 14 
 
De raad van de gemeente Oosterhout; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2001; 
 
gelet op de artikelen 82, 147 en 154 van de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de Volksinitiatiefverordening Oosterhout; 
 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. referendum: een raadplegend referendum waarbij het oordeel van de 

kiezers wordt gevraagd over een onderwerp waarover nog geen besluit 
bestaat 

b. kiesgerechtigden: degene die op de drieënveertigste dag voorafgaande aan 
de dag waarop het referendum wordt gehouden, overeenkomstig artikel B 3 
Kieswet kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de leden van de raad van 
de gemeente Oosterhout; 

c. commissie: de in artikel 3 bedoelde referendumcommissie. 
 
Artikel 2. Toepassingsgebied. 
Een referendum wordt gehouden onder de kiezers van het gehele grondgebied 
van de gemeente. 
 
Artikel 3. Referendumcommissie. 
1. Wanneer besloten wordt tot het houden van een referendum kan een 

referendumcommissie worden ingesteld die tot taak heeft burgemeester en 
wethouders en de raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over de 
uitvoering van deze verordening. 

2. De commissie bestaat uit drie leden, die op voordracht van burgemeester en 
wethouders door de raad worden benoemd. De raad wijst een van de leden 
aan als voorzitter. 

3. Het lidmaatschap van de raad, van het college of van een gemeentelijke 
commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de 
referendumcommissie. 

4. Geen lid kan zijn een persoon die een directe betrokkenheid heeft bij het 
onderwerp waarover een referendum wordt gehouden. 

5. Burgemeester en wethouders wijzen een ambtenaar aan als secretaris van 
de commissie. 

6. De commissie regelt haar eigen werkwijze en informeert terzake de raad. 
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Hoofdstuk II Onderwerpen 
 
Artikel 4. Uitzonderingen. 
Een referendum wordt niet gehouden over de volgende onderwerpen: 
a. besluiten van de raad als beroepsorgaan en besluiten over rechtsgedingen; 
b. besluiten over individuele natuurlijke personen, zoals benoemingen en 

ontslagen; 
c. besluiten over rechtspositionele regelingen; 
d. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de gemeente; 
e. de vaststelling van gemeentelijke tarieven en belastingen; 
f. onderwerpen waarbij naar het oordeel van de raad het belang van het 

houden van een referendum niet opweegt tegen de verantwoordelijkheid 
van de gemeente voor kwetsbare groepen en hun plaats in de samenleving; 

g. onderwerpen die naar het oordeel van de raad hun grondslag vinden in een 
eerder genomen besluit waarover een referendum is gehouden; 

h. onderwerpen ten aanzien waarvan naar het oordeel van de raad andere 
dringende redenen bestaan om geen referendum te houden. 

 
Hoofdstuk III Raadplegend referendum op verzoek van kiesgerechtigden 
(Volksinitiatief) 
 
Artikel 5. Verzoek, handtekeningen 
1. Kiesgerechtigden kunnen schriftelijk te kennen geven dat zij een initiatief 

willen nemen tot het houden van een raadplegend referendum.  
2. Zij geven daarbij onderwerp en vraagstelling aan. 
3. Een verzoek daartoe gericht aan de raad moet worden ingediend bij het 

college van burgemeester en wethouders. 
4. Het verzoek moet worden ondersteund door een aantal kiesgerechtigden 

dat tenminste gelijk is aan de helft van de kiesdeler van de laatst gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen. 

5. Het verzoek gaat vergezeld van een handtekening van elke verzoeker / 
ondersteuner, met opgave van naam, leeftijd, adres en woonplaats. Deze 
persoonsgegevens worden op een door de gemeente verstrekte lijst 
aangeleverd.   

 
Artikel 6. Beslissing raad. 
1. Wanneer de raad instemt met het verzoek tot het houden van een 

referendum krijgen de indieners van het verzoek hiervan schriftelijk een 
bevestiging. 

2. Wanneer de raad het verzoek tot het houden van een referendum afwijst, 
wordt dit besluit gemotiveerd en openbaar bekend gemaakt.  

 
Artikel 7. Uitvoeringscriteria. 
Voordat de raad het verzoek om een referendum te houden in verdere 
behandeling neemt, dienen de verzoekers binnen een periode van vier weken, 
gerekend vanaf de dag, dat het besluit zoals bedoeld in artikel 6, door de raad 
is genomen aan de volgende criteria te voldoen: 
1. de steun verwerven van een aantal kiesgerechtigden, ten minste gelijk aan 

de kiesdeler van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing. Zowel de 
oorspronkelijke ondersteuners als de verzoekers worden in dit aantal 
meegerekend; 

2. alle in het eerste lid genoemde kiesgerechtigden staan vermeld op door de 
gemeente verstrekte lijsten, waarop behalve de naam, ook de leeftijd, het 
adres en de woonplaats van iedere kiesgerechtigde is opgenomen, voorzien 
van handtekening; 



-11- 

Raad 30 januari 2001, agenda nr.14  
 

3. de lijsten worden, vergezeld van een afschrift van het in artikel 6 genoemde 
besluit,  aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Het 
college zal, na toetsing van de criteria, het verzoek om een referendum te 
houden voor verdere behandeling agenderen voor de eerstvolgende 
raadsvergadering. 

 
Hoofdstuk IV. Datum, vraagstelling en procedure. 
 
Artikel 8. Datum. 
De raad stelt de dag vast waarop het referendum wordt gehouden. Het 
referendum vindt niet later plaats dan uiterlijk zes maanden na de dag waarop 
de raad heeft besloten een referendum te houden. 
 
Artikel 9. Uitvoering. 
1. Burgemeester en wethouders zijn belast met de voorbereiding en de 

uitvoering van het raadsbesluit tot het houden van een referendum.  
2. De organisatie geschiedt zo veel mogelijk op overeenkomstige wijze als ten 

aanzien van de verkiezing van de raad gebruikelijk. 
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels te stellen die 

nodig zijn voor een goed verloop van het referendum. 
4. Burgemeester en wethouders nemen voorts alle maatregelen die voor een 

goed verloop van de steunverwerving voor een definitief verzoek 
respectievelijk van het referendum nodig zijn. 

 
Artikel  10. Geldigheid en uitslag. 
1. Het referendum wordt als geldig beschouwd indien ten minste meer dan 

20% van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht. 
2. De uitslag van het referendum wordt bepaald op basis van de gewone 

meerderheid van het totaal uitgebrachte geldige stemmen. 
 
 
Artikel 11. Raadsbesluit na referendum. 
In de eerstvolgende vergadering van de raad na een geldig referendum neemt 
de raad een besluit over de vraag of en de wijze waarop de uitslag van het 
referendum wordt verwerkt in het gemeentelijk beleid. 
 
Hoofdstuk V. Slotbepalingen. 
 
Artikel 12   Strafbepaling. 
1. Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de 

tweede categorie wordt gestraft degene die: 
a. oproepingskaarten of volmachtbewijzen namaakt of vervalst met het 

oogmerk deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te 
laten gebruiken; 

b. oproepingskaarten 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 te doen gebruiken  in voorraad heeft; 

c. oproepingskaarten 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. 
2. Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de derde 

categorie wordt gestraft degene die stelselmatig personen aanspreekt of 
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anderszins persoonlijk benadert ten einde hen te bewegen of het formulier 
op hun oproepingskaart, bestemd voor het stemmen bij volmacht, te 
ondertekenen en deze kaart af te geven.  

 
Artikel 13. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend 
gemaakt. 
 
Artikel 14. Citeertitel. 
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening volksinitiatief gemeente 
Oosterhout”. 
 
Aldus vastgesteld in de raad van 30 januari 2001, 
 
    , de voorzitter 
 
 
 
 
 
 
    , de secretaris 
 
 
 
 
 
 


