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Aan de raad van de gemeente Leiden

Leiden, 11 maart2019

Onderwerp: advies referendumverzoek inzake raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD

Geachte raad,

Conform artikel 9, lid 3, van de Leidse Referendumverordening 2008 brengen wij u hierbij ad-
vies uit naar aanleiding van het op 6 maart 2019 ingediende inleidende referendumverzoek
inzake het raadsvoorstel 18.0124 Nota van Uitgangspunten LEAD.

Inleidend verzoek
Een inleidend referendumvezoek in de zin van artikel 9 Referendumverordening 2008 is in-
gediend door de heren N.V. Smit en A. Wassink en ging vergezeld van een aantal handteke-
ninglijsten. De griffier heeft vervolgens het college vezocht om te ondezoeken of het vezoek
is voorzien van een voldoende aantal geldige handtekeningen ter ondersteuning van een in-
leidend referendumvezoek (vgl. artikel 9, lid 4, Referendumverordening) Op 7 maar|2019
heeft de burgemeester aan de gemeenteraad bericht, dat voldoende geldige ondersteunings-
handtekeningen zijn vezameld en dat "is voldaan aan het bepaalde van artikel I lid 1 van de
Referendumverordening 2008". Met 875 geldige ondersteuningshandtekeningen is feitelijk aan
de in de Referendumverordening 2008 gestelde voorwaarde van 750 handtekeningen vol-
daan. Het inleidende verzoek wordt voldoende ondersteund.

Voorbereiding advies toelaatbaarheid onderwerp
Artikel 9, lid 3, van de Referendumverordening bepaalt tevens dat indien het college of een of
meer leden van de raad van mening zijn dat een inleidend vezoek niet behoort te worden
ingewilligd, zij de Referendumkamer hiervan tijdig in kennis dienen te stellen. Van de moge-
lijkheid deze opvatting kenbaar te maken is geen gebruik gemaakt.
Voorafgaand aan het uitbrengen van het advies over de toelaatbaarheid van het onderwerp
stelt de Referendumkamer tevens de meest betrokkenen bij het referendumproces in de gele-
genheid hun opvattingen hierover toe te lichten. Hiertoe is op vrijdag 8 maart 2019 een open-
bare bijeenkomst of hoozitting georganiseerd, waarvoor de indieners van het referendumver-
zoek, het college en de voorzitters van de raadsfracties zijn uitgenodigd (dd. 15 februari 2019)
Omdat het college van oordeel is dat gelet op artikel 3 van de Referendumverordening het
ondenruerp referendabel is, is door het college afgezien van de mogelijkheid om het standpunt
nader toe te lichten (brief dd. 5 maart 2019). De voorzitters van de raadsfracties hebben zich
niet aangemeld voor de hoorzitting. De bijeenkomst is wel bijgewoond door één van de initia-
tiefnemers, de heer N.V. Smit, die (begrrypelijkerwijze) van oordeel was dat het voornoemde
conceptraadsbesluit onderwerp van referendum zou kunnen zijn.

Beoordeling en conclusie Referendumkamer
De criteria voor de beoordeling van een referendumverzoek zijn neergelegd in artikel 3 van de
Referendumverordening. Een eerste criterium (genoemd in lid 1) is, dat uitsluitend een con-



-2-

ceptraadsbesluit onderwerp van referendum kan zijn. Aan deze voorwaarde is voldaan: het

beoogde referendumonderwerp betreft het raadsvoorstel 18.0124 Nota van Uitgangspunten

LEAD. Lid 2 noemt onder de sub-leden a-ivervolgens een aantal specifieke kenmerken die

het onmogelijk zouden maken een conceptraadsbesluit aan een referendum te onderwerpen.

Eigen besitud-ering van het conceptraadsvoorstel 18.0124 Nota van Uitgangspunten LEAD

aangevuld met de door anderen ingebrachte informatie heeft duidelijk gemaakt, dat van een

Oerglt¡fe uitsluitingsgrond geen sprake is. De Referendumkamer komt dan ook tot de conclu-

s¡eãainet raadsvooréte118.0124 Nota van Uitgangspunten LEAD zich wat het onderwerp

betreft niet tegen honorering van het inleidend referendumvezoek door de gemeenteraad

Leiden vezet. De Referendumkamer adviseert de gemeenteraad Leiden positief ten aanzien

van de toelaatbaarheid van het onderwerp.

Hoogachtend,

De Refe umkamer van de gemeente Leiden,

secretaris J.J.M. van Holsteyn, voorzitterJ


