Rotterdam, 3 maart 2016.

16bb1714

Aan:
de gemeenteraad

Onderwerp:
Benoeming leden Referendumcommissie.

Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor de voorzitter en twee leden te benoemen tot lid van de
Referendumcommissie.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?
In de Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014 is de instelling van
een referendumcommissie opgenomen. Tot op heden zijn er nog geen leden in deze
commissie benoemd. Naar verwachting zal het instrument van een raadplegend referendum
binnenkort worden ingezet, zodat het wenselijk is ook de personele invulling van deze
commissie te regelen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en
gedane toezeggingen:
Niet van toepassing.
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Toelichting:

De instelling van een referendumcommissie is onderdeel van uw besluit van 28 november
2013 tot vaststelling van de Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam
2014. Daarbij heeft u ook bepaald dat deze commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal
twee en maximaal vier leden, die allen door uw raad worden benoemd.
Naar verwachting ontvangt u binnenkort - op initiatief van een aantal Rotterdammers - een
verzoek voor een raadgevend stedelijk referendum. Het is derhalve opportuun ook de
personele invulling van deze commissie te regelen.
Wij opteren voor een referendumcommissie bestaande uit een voorzitter en vier leden.
Wij hebben reeds een drietal personen bereid gevonden zitting te nemen in deze commissie.
De personen die wij voordragen hebben allen een passie voor de stad, zijn nauw betrokken
bij het maatschappelijke middenveld en/of het bedrijfsleven en hebben een brede ervaring
met een complex politiek-bestuurlijk omgeving.
Daarnaast zullen wij voor de invulling van de overige twee vacatures van de
referendumcommissie een open wervingsprocedure onder de Rotterdammers starten. Dat
zal naar verwachting binnen afzienbare tijd eveneens tot een benoemingsvoorstel leiden.
Wij dragen mevrouw drs. S.J. (Saskia) Stuiveling en de heren M.W. (Wim) van Sluis RA en
drs. F.W. (Frans) Weisglas voor als resp. voorzitter en leden van de referendumcommissie.
Genoemde personen hebben wij bereid gevonden zitting te nemen in deze commissie.
Voor de benoeming van de andere twee leden zullen wij na afronding van de
wervingsprocedure zo spoedig mogelijk een benoemingsvoorstel doen toekomen.
Gelet op de aard van de benoeming heeft deze benoeming het karakter van een (bindende)
voordracht, zodat u op uw stembiljet kunt vermelden ‘voor’, ‘tegen’ of blanco te stemmen
door geen van de vakjes ‘voor’ en ‘tegen’ aan te kruisen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

De voorzitter en de leden van de referendumcommissie ontvangen een vergoeding als
bedoeld in de Algemene vergoedingsverordening leden commissies Rotterdam 20055.
Momenteel bedraagt deze vergoeding – die jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld – per bijgewoonde vergadering € 151,76.

Het presidium van de gemeenteraad,
De griffier,

De voorzitter,
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