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Hilversummers kunnen zich met referendum uitspreken over raadsbesluit
Het college van B&W van Hilversum hecht aan een representatieve democratie. Voorafgaand aan de
besluitvorming van burgemeester en wethouders zijn er allerlei vormen om inwoners hierbij te
betrekken. Is het besluit eenmaal genomen, dan zijn er weinig mogelijkheden voor inwoners om
kenbaar te maken dat zij het niet eens zijn met zo’n besluit. Het correctief raadgevend referendum
Hilversum stelt kiesgerechtigde inwoners in staat om zich over een genomen raadsbesluit uit te
spreken.
Het correctief raadgevend referendum biedt Hilversummers de mogelijkheid om ook na
besluitvorming van de raad zich uit te spreken over een raadsbesluit. Dit kan alleen op initiatief van
de inwoners zelf. “Op die manier kunnen inwoners niet alleen vooraf, maar ook achteraf invloed
uitoefenen op het besluitvormingsproces,” aldus wethouder Wimar Jaeger. Hij is blij met het
referendum. “Wat gebeurt er als de bakker een brood bakt dat niet lekker smaakt? Dan ga je naar
een andere bakker. Feit is alleen dat je bij een gemeentebestuur niet naar een ander kan. Het
referendum is daarom het politieke equivalent van die andere bakker. Een kans om in het uiterste
geval het gemeentebestuur te corrigeren”.
Hilversum betrekt inwoners voorafgaand aan de besluitvorming door het gebruik van verschillende
vormen van burgerparticipatie, zoals burgerenquêtes, panels en informatiemarkten. Naast het
bieden en stimuleren van de verschillende participatie mogelijkheden aan de voorkant van het
politieke besluitvormingsproces wordt daar nu ook de mogelijkheid aan toegevoegd om
kiesgerechtigde inwoners in staat te stellen om zich over een genomen raadsbesluit uit te spreken.
Het gaat dan om een besluit op stadsniveau, niet op buurtniveau. Voor participatie in buurten zijn er
andere effectievere mogelijkheden zoals buurtpeilingen.
Jaeger: “De uitslag van het referendum is niet bindend, omdat dit grondwettelijk nog niet mogelijk
is. De uitkomst van het referendum moet gezien worden als een advies aan de raad. De
gemeenteraad neemt de uitslag van het referendum mee bij haar heroverweging van het
raadsbesluit.”
Aan het correctief raadgevend referendum zijn een aantal voorwaarden, criteria en uitgangspunten
verbonden. Zo is de uitslag van een referendum alleen geldig als minimaal 25 procent van de
kiesgerechtigden voor of tegen stemt. Het minimaal aantal kiesgerechtigden dat het referendum
indient is 2,5 procent voor een inleidend verzoek. Dat zijn 1.625 inwoners op basis van het aantal
kiesgerechtigden dat in 2016 in Hilversum 65.000 bedroeg. Het indienen van een inleidend verzoek
kan tot vier weken na besluitvorming van de raad.
Voor een geldig definitief verzoek tot een correctief referendum is vijf procent van de
kiesgerechtigden nodig, wat neerkomt op 3.250 inwoners. De keuze voor de hoogte van het aantal
inwoners dat een referendumverzoek kan indienen is gebaseerd op landelijke gemiddelden en op
ervaringen bij andere overheden.
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