
Referend u m kamer Leiden

Aan de raad van de gemeente Leiden

Leiden, 14januari2021

Ondenrverp: definitief verzoek en datum lokaal referendum

Geachte raad,

De Referendumkamer heeft begrepen dat aan de in de Referendumverordening 2008 ge-
stelde eis van 5.000 handtekeningen (art. 10, lid 1) ter ondersteuning van het houden van een
lokaal referendum is voldaan. Aldus is het hoogst waarschijnlijk dat besloten wordt dat Leiden
op afzienbare termijn een reÍerendum houdt over het raadsvoorstel lnrichtingsvoorstel wijk-
sportpark Room burgerpark.

ln de aanloop van dat referendum dienen op korte termijn diverse besluiten te worden geno-
men, bijvoorbeeld over een (generieke) subsidieregeling ten behoeve van de campagnevoe-
ring, waarover de Referendumkamer reeds (13 januari 2021) heeft geadviseerd. Tevens dient
het formele besluit te worden genomen over het definitieve verzoek een referendum te organi-
seren en, bij een positief besluit, over de datum ervan. ln dit (ongevraagde) advies van de Re-
ferendumkamer wordt beknopt op beide aspecten ingegaan.

a) definitief verzoek lokaal referendum over het raadsvoorstet tnrichtingsvoorstelwijksportpark
Roomburgerpark
Artikel 10, lid 1 van de Leidse Referendumverordening 2008 stelt dat ten minste 5.000 geldige
handtekeningen dienen te worden verzameld voor het houden van een referendum. Aan deze
eis is voldaan en omdat de Referendumkamer geen bijzondere ontwikkelingen bekend zijn die
dit overigens in de weg zouden staan, adviseert de Referendumkamer de raad conform artikel
10, lid 8 van de verordening over te gaan tot besluitvorming, te weten een positieve beslissing
aangaande het verzoek tot het houden van een referendum over het raadsvoorstel lnrichtings-
voorstel wijksportpark Room bu rgerpark.

b) datum referendum over het raadsvoorstel lnrichtingsvoorsÍel wijksportpark Roomburgerpark
Bij inwilliging van het definitieve verzoek dient de raad'zo spoedig mogelijk daarna' (art. 1 1)
een datum voor het referendum vast te stellen. "Hierbij kan worden overwogen of er een mo-
gelijkheid is om het referendum gelijktijdig te houden met een reguliere verkiezing", stelt de op
het referendumproces betrekking hebbende rubriek'Veelgestelde vragen'van de gemeente-
lijke webpagina íhttos://oemeenfe le iden. n l/raad scom m issies/refe umkameriveeloe-
stelde-vraoen/).
2021 verkiezing

Deze ovennreging is actueel en relevant, gezien het feit dat op 15-11 maart
en voor de Tweede Kamer worden gehouden. Hoewel het gelijktijdig houden

van een referendum vanwege het korte tijdsbestek voor het opzetten en uitvoeren van tal van
activiteiten zeer hoge eisen stelt aan alle betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke or-
ganisatie, adviseert de Referendumkamer om het referendum over het raadsvoorstel lnrich-
tingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark eveneens te houden op 15-1 7 maarl. Hiermee
wordt niet alleen het referendumproces met de gewenste voortvarendheid vervolgd en afge-
rond, maar kan tevens worden voorkomen dat relatief kort na de Kamerverkiezingen nogmaals
een volksstemming dient te worden georganiseerd, mogelijk onder moeizame corona-omstan-
digheden, met alle organisatorische, menselijke en financiële inspanningen van dien.
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De umkamer van de gemeente Leiden,

secretaris J.J.M. van Holsteyn, voorzitterJ
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