
Referendumkamer Leiden 
Secretariaat: Breestraat 70, 2312 CS Leiden, telefoon 071 - 5165111 

 
 
 
 
Aan burgemeester en wethouders van Leiden 
Aan het presidium van de gemeenteraad 
 
 
 

Leiden, 15 juni 2009 
 
 
 
Onderwerp: wijziging van de Referendumverordening in verband met DigiD 
 
 
 
Geacht college,  
Geacht presidium, 
 
In de gemeentelijke advertentie voor de periode 23 mei tot en met 6 juni stond een bericht over inspraak 
over wijziging van de Referendumverordening. De bedoeling van het concept-voorstel is om ondersteu-
ning van een referendumverzoek via DigiD mogelijk te maken. 
Het heeft ons verrast dat wij via een mededeling in een advertentie kennis hebben moeten nemen van 
dit concept-voorstel. Artikel 5, lid 2, van de verordening luidt: "De referendumkamer adviseert voorts 
gevraagd en ongevraagd over aanpassingen van deze verordening, over de bij referenda en referen-
dumverzoeken te volgen procedure en over overige zaken het referendum betreffende." Wij zouden 
hebben verwacht dat de referendumkamer op een eerder moment en op een andere manier bij dit voor-
stel zou zijn betrokken. 
 
Wij gaan ervan uit dat wij in een later stadium alsnog om advies zullen worden gevraagd. Het lijkt ons 
goed om vooruitlopend daarop nu alvast op te merken dat in het concept-voorstel geen verwijzingen 
staan naar enkele recente stukken die op landelijk niveau over dit onderwerp zijn geschreven. 
In de eerste plaats heeft de minister van BZK op 16 maart in een brief aan de Tweede Kamer (Kamer-
stuk 30 372, nr. 32) laten blijken dat zij aarzelt over de wenselijkheid van het gebruik van DigiD bij de 
ondersteuning van referendumverzoeken. In de tweede plaats blijkt uit de toelichting bij de Modelrefe-
rendumverordening die de VNG op 29 mei aan de gemeenten heeft gezonden, dat de VNG er voor-
alsnog niet voor heeft gekozen om de toepassing van DigiD in de modelverordening op te nemen.  
Het lijkt ons wenselijk om de overwegingen pro en contra het gebruik van DigiD die in deze stukken 
naar voren komen te betrekken bij de discussie over de Leidse verordening. 
 
Overigens vragen wij ons af of het niet de voorkeur verdient dat niet het college, maar het presidium 
een voorstel tot wijziging van de verordening aan de raad aanbiedt. De Referendumverordening is in 
2008 vastgesteld op voorstel van het presidium. Dat sluit aan bij het feit dat de gemeenteraad met be-
trekking tot referenda het eerstverantwoordelijke bestuursorgaan is. In de motie van 11 november 2008 
werd het college verzocht om een wijziging van de verordening voor te bereiden en om de te hanteren 
drempel met nader onderzoek te onderbouwen. Dit zou de mogelijkheid kunnen openlaten dat het col-
lege het gevraagde onderzoek verricht en het presidium vervolgens een raadsvoorstel in procedure 
brengt. 
 
Een afschrift van deze reactie zenden wij aan de raad. 
 
Hoogachtend, 
De referendumkamer van de gemeente Leiden, 
 
 
 
 
F.D.M.M. Osinga, secretaris    L. Beijen, voorzitter 


