Het
referendum

Het referendum
De gemeenteraad neemt besluiten over
allerlei onderwerpen. Bij veel onderwerpen
hebben bewoners en belanghebbenden al
in de voorbereiding mee kunnen praten of
mee kunnen denken. Het kan gebeuren dat
u het niet eens bent met een voorgenomen
besluit. U kunt uw mening dan op verschillende manieren onder de aandacht van
de gemeenteraad brengen. U meldt zich
bijvoorbeeld aan voor het Sprekersplein,
schrijft een brief of stuurt een e-mail.

gemeente Dordrecht nastreeft. U kunt het
initiatief nemen voor een referendum zodra
het door u betwiste voorgenomen raadsbesluit op de agenda van de raadsvergadering
staat.
De gemeenteraad heeft het referendum
ingevoerd en de Referendumverordening
Dordrecht vastgesteld. Hierin staat welke
voorwaarden aan het referendum zijn
verbonden en hoe de procedure na het
indienen van uw aanvraag verloopt.

Welke besluiten kunnen geen
onderwerp zijn van een referendum?
Niet alle voorgenomen raadsbesluiten kunnen onderwerp zijn van een referendum.
Een greep uit de besluiten die zijn uitgezonderd:
- Individuele kwesties zoals benoemingen, ontslagen, kwijtscheldingen e.d.
- De vaststelling van de gemeentelijke begroting en de jaarrekening
- De vaststelling van gemeentelijke tarieven en belastingen
- Het instellen en opheffen van gemeenschappelijke regelingen
- Onderwerpen waarbij het belang van een referendum niet opweegt tegen de
verantwoordelijkheid van de raad voor kwetsbare groepen en hun plaats in de
samenleving.
Welke besluiten nog meer zijn uitgesloten kunt u lezen op www.dordrecht.nl onder
de knop bestuur & organisatie/gemeenteraad. Wanneer u twijfelt of een onderwerp geschikt is voor een referendum, of wanneer u andere vragen heeft over het
indienen van een verzoek, neemt u contact op met de raadsgriffie. De griffie is
bereikbaar via telefoonnummer (078) 770 8550 of via e-mailadres:
raadsgriffie@dordrecht.nl

Sinds mei 2011 is daar een nieuwe mogelijkheid bij gekomen: het aanvragen van een
referendum. Het is een instrument dat past
binnen de bestuurlijke vernieuwing die de

De spelregels
Wanneer u besluit – alleen of als groep
- het initiatief voor een referendum te
nemen, gelden de volgende spelregels.
Inleidend verzoek
De eerste stap op weg naar een referendum is het doen van een zogeheten
inleidend verzoek. Dat verzoek dient u in
uiterlijk één week voor de raadsvergadering waarin het voorgenomen besluit op
de raadsagenda staat. Het verzoek moet
ondersteund zijn met tenminste 500 handtekeningen van kiesgerechtigde Dordtenaren. Zij kunnen hun handtekening persoonlijk plaatsen op een speciaal formulier
dat in het Stadskantoor ligt. Iedereen die
het inleidend verzoek wil ondersteunen,
wordt gevraagd zich te legitimeren met
een geldig identiteitsbewijs.

Definitief verzoek
In de raadsvergadering zelf beoordeelt de
gemeenteraad of het inleidend verzoek aan
de criteria voldoet en of er voldoende geldige
handtekeningen zijn verzameld. Is dit het
geval dan kan de volgende stap worden
gezet. Dan bent u weer aan zet. U doet een
definitief verzoek tot het houden van een
referendum en verzamelt opnieuw handtekeningen. Voor een definitief verzoek zijn 5000
handtekeningen nodig. Ook hiervoor liggen
speciale formulieren in het Stadskantoor.
Een definitief verzoek dient u in binnen zes
weken nadat de gemeenteraad het inleidend
verzoek heeft behandeld.
Referendumcommissie
Zodra een inleidend verzoek bij de gemeenteraad is ingediend en goedgekeurd, stelt de raad

een onafhankelijke referendumcommissie
in. Deze commissie geeft advies over de
vraagstelling, houdt toezicht op de organisatie en uitvoering van het referendum en
bewaakt de objectiviteit van de voorlichting
die de gemeente geeft. Haar adviezen zijn
openbaar.
Het stemmen
De gemeenteraad beslist over het definitief
verzoek. Na instemming stelt de gemeenteraad de dag vast waarop het referendum
wordt gehouden. Waar mogelijk zal geprobeerd worden om het referendum te combineren met een andere verkiezing. Net als bij
de verkiezingen voor bijvoorbeeld de Tweede
Kamer en de gemeenteraad zijn op het referendum de Kieswet en het Kiesbesluit van
toepassing. Hierin zijn de regels vastgelegd

voor het hele proces: de termijn waarop bij
de kiesgerechtigden de oproepkaart/stempas voor het referendum bezorgd dient te
zijn, de werkwijze van het stembureau en
de bekendmaking van de uitslag.
Wanneer is de uitslag geldig?
In de Referendumverordening Dordrecht
is bepaald dat het referendum geldig is
indien meer dan 30% van het aantal
kiesgerechtigden zijn of haar stem heeft
uitgebracht.
Het geldig verklaren van het referendum
betekent nog niet dat het bestreden
raadsbesluit in de prullenmand verdwijnt
(of juist niet). De uitslag is raadgevend en
niet-bindend. De gemeenteraad heeft het
laatste woord.

Andere mogelijkheden
van burgerparticipatie
Het referendum is een van de mogelijkheden om uw mening onder de aandacht te brengen
van de gemeenteraad.
Wat is nog meer mogelijk?
- U kunt gebruikmaken van het spreekrecht tijdens de Dordtse Kamers via het zogeheten
Sprekersplein. Aanmeldingen bij de raadsgriffie: tel. (078) 7708550 of via het e-mailadres:
raadsgriffie@dordrecht.nl
- Als u een onderwerp hebt dat u graag op de raadsagenda wilt hebben, kunt u met een
burgerinitiatief komen. Dat houdt in dat u de gemeenteraad een verzoek doet, voorzien van
voldoende handtekeningen, om een onderwerp te behandelen. Voor meer informatie over
het burgerinitiatief kunt u terecht bij de raadsgriffie tel. (078) 7708550 of via het e-mailadres: raadsgriffie@dordrecht.nl
- Hebt u een goed idee om uw wijk, buurt of straat mooier, schoner of veiliger te maken?
Dan kunt u een wijkwens indienen. De gemeente Dordrecht geeft jaarlijks een vast bedrag
uit aan het vervullen van deze wensen in de vorm van
subsidie.
Meer informatie via Antwoord© op www.dordrecht.nl
- Natuurlijk kunt u ook altijd uw vertegenwoordiger in
de gemeenteraad aanspreken óf gebruikmaken van
het (wijk)spreekuur van wethouders (nadere informatie
op www.dordrecht.nl)
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