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Onderwerp: advies vervolg proces referendumvezoek inzake raadsvoorstel Nota van Uit-
gangspunten LEAD

Geachte raad,

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft dd. 26 maart 2019 besloten over enkele
aspecten van het lopende referendumproces met betrekking tot het raadsvoorstel Nota van
Uitgangspunten LEAD. Conform artikel 5, lid 2, van de Leidse Referendumverordening 2008
brengen wij u hierbij ongevraagd advies uit over:
a) de locaties waar ten behoeve van het definitieve referendumvezoek ondersteuningshand-
tekeningen kunnen worden geplaatst; en
b) de start van de termijn waarbinnen de voornoemde ondersteuningshandtekeningen kunnen
worden verzameld.

ad a) Locaties
Het College heeft conform artikel 10, lid 2, naast het Stadhuis vier locaties aangewezen waar
handtekeningen ter ondersteuning van het definitieve referendumvezoek kunnen worden ge-
plaatst. De Referendumkamer constateert dat aldus voldaan is aan het vereiste van de veror-
dening (zij het dat met name inwoners ten westen van het station Leiden Centraal en in Leiden
De Vink geen locatie in hun directe nabijheid hebben), ook wat betreft de openingstijden van
de betreffende locaties. Overigens bestaat voor alle kiesgerechtigden de (nieuwe) mogelijk-
heid om een ondersteuningshandtekening digitaal en aldus ongehinderd door geografische
afstand te plaatsen.

ad b) Start termijn
Het College stelt voor om de start van de termijn van zes weken die de verordening bepaalt
voor het verzamelen van de ondersteuningshandtekeningen te laten aanvangen op maandag
15 april 2019. Naar de mening van de Referendumkamer is dat een redelijke en realistische
datum, waarbij de Referendumkamer ervan uitgaat, dat op die datum ook de digitale voozie-
ning voor eenieder toegankelijk en operationeel is.

Al met al kan de Referendumkamer positief adviseren over het dubbelbesluit van het College
van 26 maart 2019.

Hoogachtend,

De Referendumkamer van de

J.G secretaris

gemeente Leiden,

J.J.M. van Holsteyn, voorzitter


