
Referendumverordening Gemeente Papendrecht 
 
 
Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1: 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. Kiezer: 

De ingezetene van de gemeente Papendrecht, die kiesgerechtigd is op de de 43e dag 
voorafgaand aan de dag waarop een referendum wordt gehouden; kiesgerechtigd is degene die 
staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente 
Papendrecht en kiesgerechtigd is voor de verkiezingen van de leden van de Raad; 

b. Raad: 
De Gemeenteraad van Papendrecht; 

c. Reglement van Orde: 
Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Gemeenteraad; 

d. Raadsbesluit; 
Een door de Raad genomen besluit; 

e. Concept-raadsbesluit: 
Een aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd voorstel; 

f. Beleidsvoornemens; 
Een door Burgemeester en Wethouders genomen bekendgemaakt besluit, strekkende tot het 
voornemen te bevorderen dat een besluit van de Raad tot stand komt; 

g. Referendum: 
De volksstemming, waarbij de kiezers zich uitspreken over een raadsbesluit zoals bepaald in 
artikel 8 lid 1 en lid 2 van de Wet, dan wel een concept-raadsbesluit dan wel een 
beleidsvoornemen. 

h. De Wet: 
De Tijdelijke referendumwet. 

 
Artikel 2: 
 
1. Deze verordening geeft regels voor het houden van een correctief raadgevend referendum; 
2. Deze verordening geeft regels voor het houden van een niet-correctief raadplegend referendum. 
 
Artikel 3: 
 
Een referendum kan worden gehouden onder de kiezers van het hele grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 4: 
 
Een referendum kan worden gehouden tegelijk met een andere verkiezing. 
 



Onderwerp 
 
Artikel 5: 
 
1. Raadsbesluiten dan wel concept-raadsbesluiten en beleidsvoornemens kunnen onderwerp zijn 

van een referendum; 
2. De volgende raadsbesluiten dan wel concept-raadsbesluiten dan wel beleidsvoornemens kunnen 

in ieder geval geen onderwerp zijn van een referendum: 
a. Besluiten zoals genoemd in artikel 8 lid 3 van de wet 
b. Een besluit van de Raad inhoudende een algemeen verbindend voorschrift dan wel de 

intrekking daarvan, dat uitsluitend betrekking heeft op: 
1. De rechtspositie van ambtsdragers of gewezen ambtsdragers als zodanig dan wel hun 

nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden; 
2. De gemeentelijke belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; 

c. Een besluit van de Raad, als bedoeld in artikel 155, eerste lid van de Gemeentewet; 
d. Een besluit van de Raad, als bedoeld in artikel 1 eerste en derde lid, artikel 51 eerste en 

derde lid, artikel 61 eerste en derde lid, artikel 73, eerste en derde lid en artikel 96 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen; 

e. Concept-raadsbesluiten van de Raad genomen als beroepsinstantie van besluiten van 
Burgemeester en Wethouders dan wel van andere organen van het gemeentebestuur; 

f. Concept-raadsbesluiten gericht op het voor kennisgeving aannemen van stukken; 
g. Concept-raadsbesluiten inzake individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, 

schorsingen, erkenningen en verlening van kwijtscheldingen; 
h. Concept-raadsbesluiten met betrekking tot de toepassing van deze verordening; 
i. Concept-raadsbesluiten tot het voeren van rechtsgedingen; 
j. Een concept-raadsbesluit tot vaststelling van de gemeentebegroting of gemeenterekening; 
k. Concept-raadsbesluiten die onderworpen zijn c.q. onderdeel uitmaken van een wettelijke 

geregelde procedure en waarbij die procedure zich niet verdraagt met (het inlassen van) een 
referendum. 

 
Beslissing en initiatief 
 
Artikel 6 
 
1. Een referendum kan alleen worden gehouden indien de Raad daartoe heeft besloten. 
2. Een verzoek aan de Raad om te besluiten tot het houden van een referendum kan worden 

gedaan vanuit de Raad, door Burgemeester en Wethouders of vanwege de kiezer. 
 
Artikel 7 
1. Een verzoek vanuit de Raad om een referendum te houden met betrekking tot een raadsbesluit 

dan wel concept-raadsbesluit dan wel een beleidsvoornemen geschiedt door middel van een 
initiatiefvoorstel als bedoeld in artikel 35 van het Reglement van Orde.  

2. De Raad besluit in ieder geval tot het houden van een referendum over het desbetreffende 
raadsbesluit dan wel concept-raadsbesluit dan wel beleidsvoornemen indien is gebleken: 
a. Dat er geen sprake is van een uitgezonderd onderwerp als bedoeld in artikel 5 lid 2 en  
b. Indien het verzoek wordt ondersteund door de meerderheid van de Raad. 

 
Artikel 8 
 
1. Een verzoek aan de Raad om een referendum te houden over een raadsbesluit dan wel concept-

raadsbesluit dan wel een beleidsvoornemen kan worden gedaan door een aantal kiezers, dat 
tenminste gelijk is aan de kiesdeler van de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Raad. 

2. De Raad onderzoekt na binnenkomst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid of het verzoek 
door een voldoende aantal kiezers gedaan en of er geen sprake is van een uitgezonderd 
onderwerp. 

3. Indien het verzoek niet voldoende wordt ondersteund, verklaart de raad het verzoek niet-
ontvankelijk. 



4. Wanneer het verzoek voldoende wordt ondersteund, neemt de Raad zo spoedig mogelijk een 
beslissing op het verzoek. Een afwijzende beslissing wordt deugdelijk gemotiveerd en bekend 
gemaakt. 

5. Wanneer de Raad toewijzend beslist, dragen Burgemeester en Wethouders zorg voor het 
opstellen van een raadsvoorstel voorzien van een ontwerp-besluit voor het houden van een 
referendum, met inachtneming van de bedoelingen van het initiatief. 

 
Artikel 9 
 
1. Wanneer de Raad heeft besloten een concept-raadsvoorstel aan een referendum te onderwerpen 

wordt het desbetreffende raadsvoorstel op gangbare wijze behandeld, met dien verstande dat het 
concept-besluit, zoals dat luidt na verwerking van de door de Raad aanvaardde amendementen, 
niet in stemming wordt gebracht maar wordt aangehouden. 

2. Wanneer de Raad heeft besloten een beleidsvoornemen aan een referendum te onderwerpen dan 
wordt dit beleidsvoornemen –voor zover niet reeds is geschied- door Burgemeester en 
Wethouders in de Raad aan de orde gesteld. Dit beleidsvoornemen wordt op de gangbare wijze 
behandeld, met dien verstande dat het uitspreken door de Raad van een eindoordeel wordt 
aangehouden. 

 
Artikel 10 
 
Tegelijk met het nemen van een besluit tot het houden van een referendum neemt de Raad een 
besluit over de begroting van de kosten van het referendum als zodanig en over de dekking daarvan. 
 
Vraagstelling 
 
Artikel 11 
 
1. Aan de kiezer wordt de vraag voorgelegd of zij voor dan wel tegen het raadsbesluit dan wel 

concept-raadsbesluit of het beleidsvoornemen zijn. 
2. De vraagstelling wordt door de Raad vastgesteld. Een onafhankelijke commissie adviseert de 

Raad over de formulering van de vraagstelling. 
3. De leden van de commissie, bedoeld in het vorige lid, worden door Burgemeester en Wethouders 

aanbevolen en door de Raad benoemt. 
 
Uitwerking 
 
Artikel 12 
 
Zo spoedig mogelijk nadat de Raad ingevolge artikel 7 of artikel 8 heeft besloten een referendum te 
houden, bepalen Burgemeester en Wethouders, gehoord de commissie Algemeen Bestuurlijke 
Aangelegenheden, de datum van het referendum. 
 
Artikel 13 
 
Burgemeester en Wethouders regelen de bestuurlijke en ambtelijke coördinatie van het referendum. 
 
Artikel 14 
 
1. Burgemeester en Wethouders doen openbare kennisgeving van een besluit tot het houden van 

een referendum. 
2. De op het raadsbesluit dan wel concept-raadsbesluit dan wel beleidsvoornemen, waarover een 

referendum wordt gehouden, betrekking hebbende stukken liggen voor een ieder ter inzage. In de 
openbare kennisgeving wordt daarvan mededeling gedaan. 

3. Burgemeester en Wethouders treffen adequate voorzieningen gericht op het zo breed mogelijk 
informeren van de kiezers terzake van het onderwerp van het referendum. 

 



De procedure rond de stemming 
 
Artikel 15 
 
1. Ten behoeve van het referendum wordt een register van de kiesgerechtigden aangelegd. 
2. Een kiesgerechtigde voor het referendum ontvangt uiterlijk twee weken voor het referendum een 

afzonderlijke oproepingskaart. 
3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 geldt ook wanneer er sprake is van een combinatie met een andere 

verkiezing. 
4. Deelname aan een referendum door middel van een volmacht, of kiezerspas volgens de Kieswet, 

dan waarvoor de oproeping geldt, is mogelijk. Een volmacht of kiezerspas kan slechts tot veertien 
dagen, voorafgaand aan de dag waarop het referendum wordt gehouden, worden aangevraagd 
door een ingezetene van de gemeente Papendrecht, die kiesgerechtigd is op de 43e dag 
voorafgaand aan de dag waarop het referendum wordt gehouden. 

 
Artikel 16 
 
1. Het referendum vindt plaats in de stemlokalen die worden gebruikt voor de stemming van de 

verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen. Indien geen sprake is van een combinatie met 
een zodanige verkiezing kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten een geringer aantal 
stemlokalen te gebruiken. 

2. Het stembureau reikt aan de kiesgerechtigde voor het referendum een referendumkaart uit en 
tekent dit aan in het register van kiesgerechtigden. 

3. De referendumkaart vermeldt de vraagstelling, waaronder zijn afgedrukt de zinnen “ik ben voor” 
en “ik ben tegen”. Voor deze zinnen is een open hokje afgedrukt. 

4. Deelname aan het referendum heeft plaats door het betreffende hokje in te kleuren en de 
referendumkaart in de stembus te deponeren. 

5. Het stembureau houdt aantekening van het deponeren van een referendumkaart in de stembus. 
 
Artikel 17 
 
1. Burgemeester en Wethouders kunnen bepalen dat de stemming plaatsvindt op een andere wijze 

dan door middel van stembiljetten. Zij stellen daartoe nadere regels, zoveel mogelijk in 
overeenstemming met artikel J32 e.v. van de Kieswet. 

2. Voor zover in deze verordening van in de procedure ten aanzien van de stemming niet is 
voorzien, zijn de bepalingen van de Kieswet zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

 
Geldigheid en inhoud van de uitslag 
 
Artikel 18 
 
1. Ieder stembureau stelt na sluiting van het stemlokaal vast hoeveel referendumkaarten zich in de 

stembus bevinden en telt vervolgens de voor- en tegenstemmen. Niet of onduidelijk ingevulde 
referendumkaarten worden als ongeldig aangemerkt. Voor wat betreft de beoordeling van de 
geldigheid van de referendumkaarten wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij artikel N7, 
tweede lid, van de Kieswet. Van de uitkomst van de telling wordt een procesverbaal opgemaakt. 

2. Ieder stembureau rapporteert omtrent haar telling aan het hoofdstembureau, welke van de 
gezamenlijke telling een procesverbaal opmaakt. 

3. Na de telling worden de referendumkaarten in verzegelde pakken bewaard, totdat de Raad over 
het onderwerp, waarover het referendum is gehouden, heeft beslist. 

4. De uitslag van het referendum wordt bekendgemaakt. 
 



Artikel 19 
 
Het referendum wordt als geldig beschouwt indien het opkomstpercentage van de kiesgerechtigden 
tenminste gelijk is aan of hoger is dan het opkomstpercentage van de kiesgerechtigden bij de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen. 
Het raadsbesluit dan wel het concept-raadsbesluit dan wel het beleidsvoornemen wordt geacht te zijn 
afgewezen door de kiesgerechtigden, wanneer meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen een afwijzing inhoudt. 
 
Artikel 20
 
In –zo mogelijk- de eerste vergadering van de Raad na het plaatsvinden van het referendum vindt 
besluitvorming plaats over de inwerkingtreding van het raadsbesluit dan wel over het aanhouden van 
het concept-raadsbesluit dan wel het beleidsvoornemen dat aan een referendum werd onderworpen. 
In die vergadering wordt over het concept-raadsbesluit dan wel beleidsvoornemen een beslissing 
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
In deze vergadering kunnen met betrekking tot het raadsbesluit dan wel concept-raadsbesluit geen 
moties en/of amendementen meer worden ingediend; stemverklaringen zijn wel toegestaan. Een 
afwijkende beslissing wordt deugdelijk gemotiveerd. 
 
Strafbepaling 
 
Artikel 21 
 
Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de eerste categorie als bedoeld 
in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht wordt gestraft hij die: 
a. Onder vals voorwendsel kiesgerechtigden beweegt tot mede-ondersteuning van een aanvraag 

voor een referendum; 
b. Stembiljetten of volmachtbewijzen namaakt of vervalst met het oogmerk deze als echt en 

onvervalst bij het referendum te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 
c. Stembiljetten of volmachtbewijzen die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid 

of vervalsing hem bekend was, opzettelijk als echt en onvervalst bij het referendum gebruikt of 
door anderen doet gebruiken dan wel met dat oogmerk in voorraad heeft; 

d. Stembiljetten of volmachtbewijzen voorhanden heeft met het oogmerk deze bij het referendum 
wederrechtelijk te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 

e. Als gemachtigde bij het referendum stemt voor een persoon, wetende dat deze is overleden. 
 
Onvoorziene gevallen 
 
Artikel 22 
 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders. 
 
Inwerkingtreding 
 
Artikel 23 
 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002. 
 
Citeertitel 
 
Deze verordening kan worden aangehaald als “Referendumverordening voor de gemeente 
Papendrecht” 
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