Rotterdam, 3 mei 2016.

16bb3441

Aan:

de gemeenteraad

Onderwerp:
lnleidend verzoek tot het houden van een raadgevend referendum naar aanleiding van het
voorstel tot vaststelling van de Woonvisie.

Gevraagd besluit:
Samenvattend stel ik u voor te besluiten dat het inleidend verzoek tot het houden van een
raadgevend referendum naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie
en in het bijzonder met betrekking tot de voorgenomen vermindering van de sociale
woningvoorraad, voldoet aan de vereisten zoals bepaald in de Verordening inspraak.
burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014.

Waarom dit voorstel?lWaarom nu voorgelegd?
De Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014 vereist dat de raad
een besluit neemt over de geldigheid van het verzoek.

Relatie met het coalitieakkoordlcollegewerkprogrammaleerder aangenomen moties en
gedane toezeggingen:
Niet van toepassing.
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Toelichtin:
Op 21 april 2016 heeft het Actiecomité Woonreferendum, vertegenwoordigd door mevrouw
B. van Huuksloot en de heren J.R. La Gordt Dille, M. van Lent en G.J.L.M. Verhaegen, allen
wonende te Rotterdam, een inleidend verzoek voor het houden van een raadgevend
referendum ingediend naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie en
in het bijzonder met betrekking tot de voorgenomen vermindering van de sociale
woningvoorraad. Het inleidend verzoek is door 2.771 personen ondersteund.
Het voorstel voor vaststelling van de Woonvisie is op 23 maart 2016 besproken in de
raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. De commissie heeft geadviseerd het

voorstel te agenderen voor de raad op 12 mei aanstaande.

De Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014 bepaalt dat een
inleidend verzoek voor het houden van een raadgevend referendum uiterlijk één week voor
de raadsvergadering waarop het desbetreffende voorstel geagendeerd staat, moet zijn
ontvangen. Het inleidend verzoek is op 21 april 2016 ontvangen, zodat het inleidend verzoek
binnen de hiervoor geldende termijn is ontvangen.
Het ondenrverp van het referendumverzoek komt niet voor op de Iijst van ondenrverpen die
zijn uitgesloten tot het houden van een referendum.
De indieners van het verzoek zijn woonachtig in Rotterdam en kiesgerechtigd
overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet en voldoen daarmee aan de voonivaarden

voor het indienen van een inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend
referendum.

Het inleidend verzoek is bij indiening ondersteund door 2.771 personen die hun naam
hebben vermeld op iijsten ter ondersteuning van het verzoek. Op basis van een

steekproefsgewijze controle heb ik vastgesteld dat er sprake is van een foutmarge van
0,64%, zodat van 2.753 personen de ondersteuning als geldig kan worden aangemerkt.
Op basis van bovenstaande criteria heb ik het inleidend verzoek getoetst overeenkomstig de
Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014. lk heb geconstateerd
dat het verzoek voidoet aan de in de verordening genoemde voonrvaarden, zodat ik u in
overweging geef te verklaren dat het inleidend verzoek voor het houden van een
raadplegend referendum van het Actiecomité Woonreferendum voldoet aan de vereisten.
De geldigverklaring van het inleidend verzoek betekent dat de behandeling van het voorstel
tot vaststelling van de Woonvisie wordt verdaagd. Verzoekers hebben na openbaarmaking

van het besluit tot geldigverklaring van het inleidend verzoek via publicatie op de website
van de gemeente, gedurende zes weken de tijd om een definitief verzoek voor het houden
van een raadgevend referendum in te dienen. Dit verzoek dient te worden ondersteund door
ten minste 10.000 personen (inclusief de reeds ontvangen geldige ondersteuningen).
Daarover dient u te zijner tijd een besluit te nemen en indien het deﬁnitieve verzoek geldig

wordt verklaard ook gelijktijdig de dag te bepalen waarop het referendum wordt gehouden.
Een referendum wordt uiterlijk zesentwintig weken na geldig verklaring van het deﬁnitieve
verzoek gehouden.
Ook de vraagstelling van het referendum wordt door u vastgesteld. In de verordening is
bepaald dat er tussen de vaststelling van de vraagstelling voor het referendum en de dag
waarop het referendum wordt gehouden. ten minste een periode van dertien weken zit.
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Financiéle en juridische consequentieslaspecten:
Vooralsnog niet van toepassing.
Het bijbehorende ontwerpbesluit bied ik u hierbij ter vaststelling aan.
De voorzitter van de gemeenteraad

De voorzitter,

A. Aboutaleb.

Bijlage(n):
ontwerpbesluit
Inleidend verzoek
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Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad van 4 mei 2016 met betrekking
tot het inleidend verzoek voor het houden van een raadgevend referendum naar aanleiding
van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie, nummer 16bb3441;

gelet op de bepalingen van de Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda
Rotterdam 2014;

overwegende dat:

dat het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie is vermeld op de (voorlopige) agenda
voor de raadsvergadering van 12 mei 2016;
er op 21 april 2016 een inleidend verzoek is ontvangen voor het houden van een
raadgevend referendum naar aanleiding van het raadsvoorstel tot vaststelling van de
Woonvisie en in het bijzonder de vermindering van de sociale woningvoorraad;
dat het inleidend verzoek binnen de daarvoor geidende termijn is ontvangen;
dat de ondertekenaars van het inleidend verzoek van het Actiecomité Woonreferendum

te weten mevrouw B. van Huuksloot en de heren J.R. La Gordt Dille, M. van Lent en
G.J.L.M. Verhaegen. voldoen aan de voorwaarden van de Kieswet zoals die van
toepassing zijn verklaard in de verordening;

dat het inleidend verzoek wordt ondersteund door 2.771 personen die hun naam op een
lijst ter ondersteuning van het verzoek hebben geplaatst;
dat op basis van een steekproefsgewijze controle van de Iijsten ter ondersteuning van
het inleidend verzoek een foutmarge van 0,64% is vastgesteld;
dat op basis van deze controle van 2.753 personen de ondersteuning als geldig kan
worden aangemerkt;
dat het ondeniverp van het inleidend verzoek niet is uitgesloten als onderwerp tot het
houden van een referendum;
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besluit:

1. te bepalen dat het inleidend verzoek van het Actiecomité Woonreferendum,
vertegenwoordigd door mevrouw B. van Huuksloot en de heren J.R. La Gordt Dille,
M. van Lent en G.J.L.M. Verhaegen, tot het houden van een raadgevend referendum
naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie en in het bijzonder de
vermindering van de sociate woningvoorraad, voldoet aan de vereisten zoals bepaald in
de Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014.

2. dat het ondewverp van het inleidend verzoek voor een raadgevend referendum niet
voorkomt op de lijst van onderwerpen waarover geen referendum mogelijk is en dat het
voorstel tot vaststeliing van de Woonvisie derhalve kan worden aangemerkt als een
referendabel ondentverp;

3. de behandeling van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie te verdagen om
verzoekers in de gelegenheid te stellen een definitief verzoek tot het houden van een
raadgevend referendum in te dienen.

4. Dit besluit op 13 mei 2016 openbaar te maken door publicatie op de website van de
gemeente Rotterdam.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van “datum".

De griffier,
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De voorzitter.
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