Gemeente Langedijk

Raadsvergadering van

: 31 mei 2016

Agendanummer

: 20

Portefeuillehouder

: drs. J.F.N. Cornelisse

Afdeling

: Griffie

Opsteller

: drs. G.C.I. Kager

Voorstel aan de raad
Onderwerp

: Gewijzigd Initiatiefvoorstel ‘Referendumverordening Langedijk 2016
(28)

Programma

: Burger en Bestuur

Gevraagde beslissing

:

in te stemmen met het traject om te komen tot de Referendumverordening Langedijk 2016.

Aanleiding/vraagstelling:
In de raadsvergadering van 22 maart 2016 heeft GroenLinks het initiatiefvoorstel
‘Referendumverordening Langedijk, 2016 aangeboden aan de voorzitter van de raad.
Overeenkomstig het Reglement van orde (art. 37) wordt het onderwerp op de agenda van de
eerstvolgende raadsvergadering geplaatst. Het is aan de raad om het vervolgproces te bepalen. In dit
raadsvoorstel wordt u hiervoor een voorstel gedaan met inachtneming van de wetswijziging per 1
februari 2016 in artikel 147 Gemeentewet, te weten: ‘de raad neemt geen besluit over een voorstel
dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad
te brengen’.
Het voorstel is in de raad van 19 april jl. niet besproken. Nadien hebben verschillende fracties
aangegeven dat zij het alsnog in behandeling willen nemen mits er een ruimer behandeltraject wordt
voorgesteld.
Voorgesteld traject:
de conceptverordening in handen stellen van het college voor wensen en bedenkingen (college
besluit uiterlijk 23 augustus 2016);
behandeling in fora van 6 september 2016;
behandeling in de raad op 27 september of 15 november 2016.

Financiële aspecten:
Het college wordt verzocht inzicht te verschaffen in de kosten voor het organiseren van een
referendum.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
-

Concept Referendumverordening Langedijk 2016;
Bijlage toelichting initiatiefvoorstel.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing.

Zuid-Scharwoude, 18 mei 2016
De griffier van Langedijk,

drs. G.C.I. Kager
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 18 mei 2016, nummer 28;
gelet op het bepaalde in artikel 147A van de Gemeentewet;
gelet op het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Langedijk, 2012;

besluit:

in te stemmen met het traject om te komen tot de Referendumverordening Langedijk 2016.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 31 mei 2016.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

