Van: Elsa Weijenberg
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 18:50
Aan: (geanonimiseerd)
Onderwerp: verzoek aan referendumcommissie om advies
Urgentie: Hoog

Beste leden van de referendumcommissie,
Benoeming
Hierbij het raadsbesluit dat gisteravond door de gemeenteraad van Landerd is genomen.
Gefeliciteerd met jullie benoeming! De benoemingsbrief volgt zo spoedig mogelijk.
Advies referendumcommissie
Wij ontvangen graag uw advies over de aanvraag tot het houden van een raadgevend referendum
over het concept-raadsbesluit Herindelingsadvies gemeente Maashorst.
Relevante documenten
- de brief aan de actiegroep over het indienen van ondersteuningsverklaringen en de format
van de ondersteuningsverklaring
- de aanvraag raadgevend referendum door de “actiegroep Schaijk hoort bij Oss en niet bij
Uden” (bijlages B1).
- het concept-besluit Herindelingsadvies gemeente Maashorst en de bijbehorende stukken zijn
te vinden op https://www.landerd.nl/bestuur-enorganisatie/gemeenteraad/vergadering/b0a8efa9-ab72-4631-ba4b-02236f389bc5
o in het Herindelingsadvies is in bijlage II een maatschappelijk logboek opgenomen
waarin staat op welke wijze inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken en
geraadpleegd zijn in het herindelingsproces.
o in de Reactienota zienswijzen staat aanvullend het logboek 2013-2018 van de
gemeente Landerd.
- het verworpen amendement van DS97 over een raadplegend referendum (behandeling
herindelingsontwerp op 24 oktober 2019)
- de mailwisseling met provincie Noord-Brabant over termijnen van aanlevering van het
besluit herindeling
- de evaluatie van het raadplegend referendum bestuurlijke toekomst gemeente Landerd 25
november 2015.
Toets ondersteuningsverklaringen
De toets op het zetten van handtekeningen door kiesgerechtigden is door Burgerzaken uitgevoerd.
Ons inziens is voldaan aan de voorwaarden voor het indienen van voldoende
ondersteuningsverklaringen. De getekende ondersteuningsverklaringen liggen voor de
referendumcommissie ter inzage.
Toets op artikel 2 referendumverordening
In onze referendumverordening staat in artikel 2 aangegeven welke besluiten niet referendabel zijn
(de uitzonderingen).
Er staan ook twee uitzonderingen genoemd waarbij de raad een oordeel kan geven:
Artikel 2i: “die naar het oordeel van de raad hun grondslag vinden in een eerder genomen besluit
waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden”
Artikel 2j: “waarvan de raad van oordeel is dat andere dringende redenen aanleiding zijn om geen
referendum te houden”
In de toelichting op artikel 2j staat:

“De algemene uitzonderingsgrond (lid j.) benadrukt en garandeert de beoordelingsvrijheid van de
raad. Deze uitzondering kan bijvoorbeeld toegepast worden indien er over een onderwerp al een
Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure is geweest of in het geval van korte termijnen waarop
het besluit genomen moet worden of de mogelijkheid van grote financiële claims.”
Daarom vragen wij u om in uw advies met name op deze twee uitzonderingsgronden in te gaan.
Planning
Qua planning zou het fijn zijn als we uw advies snel kunnen krijgen. De aanvraag voor een
raadgevend referendum staat geagendeerd voor behandeling in de voorbereidende vergadering van
12 maart én ter besluitvorming in de raadsvergadering van 26 maart. Op 19 maart is er een
gezamenlijke voorbereidende commissie met de gemeenten Landerd & Uden.
Als u nog informatie nodig heeft dan kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Elsa Weijenberg | Griffier

Gemeente Landerd
Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland
Postbus 35, 5410 AA Zeeland
T (0486) 458 211
M (06) 23 50 82 04
E elsa.weijenberg@landerd.nl
I www.landerd.nl
aanwezig: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Disclaimer.
Als u deze e-mail leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van
deze e-mail of deze te verstrekken aan derden. Wij vragen u deze mail door te sturen naar
info@landerd.nl en te verwijderen uit uw bestanden. Meer informatie hierover vindt u in ons
privacystatement.
Formele besluiten worden door de gemeente Landerd per post toegezonden en deze zijn voorzien
van originele handtekeningen.
U kunt aan dit e-mailbericht dan ook geen rechten ontlenen. Een uitzondering hierop vormt de digitale
afhandeling van omgevingsvergunningen, sloopmeldingen, gebruiksmeldingen en milieumeldingen.
De besluiten worden sinds 1 januari 2014 digitaal verstuurd vanuit wabo@landerd.nl. Aan deze
besluiten en de bijgevoegde bijlage(n) kunt u wel rechten ontlenen.

