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Beantwoording vragen over het raadgevend referendum
Geachte dames, heren,
Het lid van de gemeenteraad M. Bregman (D66) heeft op 8 januari 2016 vragen gesteld over Raadgevend
Referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

op

6 april zal er een referendum plaatsvinden over de associatieovereenkomst met Oekraïne. D66, mede
grondlegger van de wet die dit referendum mogelijk heefi gemaakt, kijkt met grote interesse uit naar de
uitkomst hiervan.
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om in de uitvoering van dit referendum voor het aantal
stemlokalen en dus de toegankelijkheid van het democratisch proces te zorgen. Daarbij moet het niet
uitmaken of een kiezer voor of tegen is, wel dat hij/zij een geïnformeerde keuze kan maken.
1
Welk budget heeft het college gereserveerd voor de uitvoering van dit referendum en hoe verhoudt
zich dit tot andere recente verkiezingen?
Antwoord:
Binnen de begroting is standaard een bedrag van € 1 1 3 .950,- voor de organisatie van verkiezingen
opgenomen. Voor de organisatie van dit referendum is dit toereikend ervan uitgaande dat er dit jaar geen
andere verkiezingen nodig zijn. De VNG heeft richting de minister van BZK aangegeven dat de vergoeding
vanuit het rijk naar gemeenten ontoereikend is voor de organisatie van een referendum.
.

2.
Is het gegeven budget voldoende om de toegankelijkheid van het democratisch proces te garanderen?
Denk aan goede informatieverstrekking aan alle Schiedammers en een adequaat aantal stemlokalen?
Antwoord:
Zoals hierboven genoemd is volgens de VNG de rjksvergoeding niet voldoende. Dankzij het feit dat de
begrotingssystematiek van Schiedam maakt dat er eenjaarljks vast bedrag voor verkiezingen is gereserveerd
kan dit referendum adequaat georganiseerd worden.
3.
Is het college bereid om op creatieve wijze nieuwe mogelijkheden aan te boren om de mogelijkheid
om te stemmen onder de aandacht te brengen? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een stemlokaal op plekken
waar veel mensen komen zoals het Station of andere mobiele lokalen?
Antwoord:
Het college zet voor dit referendum bij wijze van experiment een mobiel stembureau in, onder andere op
locaties waar kortdurend kiezers aanwezig zijn (denk 0V knooppunt station Nieuwland) of een concentratie
van mogelijke kiezers. Daarnaast blijft de mogelijkheid om te stemmen op het station Schiedam Centrum
gehandhaafd.

4.
Welke andere mogelijkheden ziet het college nog om zoveel mogelijk Schiedammers bij dit
referendum te betrekken en zo de opkomst te verhogen?
Antwoord:

Het college ziet geen rol voor zichzelf om actief campagne te voeren maar natuurlijk zetten we de
gebruikelijke communicatiekanalen in om de Schiedamse kiesgerechtigden te informeren over het
referendum en hen te wijzen op hun democratische verworvenheden. Of Schiedammers van dit recht gebruik
maken blijft hun eigen verantwoordelijkheid. Zowel de tekst van de associatie-overeenkomst als die van de
wet raadgevend referendum worden tijdig beschikbaar gesteld op het stadhuis.
Ten behoeve van de bevordering van het publieke debat stelt de overheid (de referendumcommissie) subsidie
beschikbaar, uitsluitend voor natuurlijke, meerderjarige personen die in Nederland wonen en rechtspersonen,
in Nederland gevestigd, met uitzondering van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Zie voor meer
informatie hierover: www.referendum-commissie.n]Jdata/pdf/Subsidieregeling.pdf
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