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Proces-verbaal van de uitslag van het aantal ingediende ondersteuningsverklaringen inzake het 
definitieve verzoek tot het houden van een referendum over het raadsbesluit “Beëindigen 
subsidierelatie stichting Museum De Voorde” van de gemeente Zoetermeer 
__________________________________________________________________________________ 

 

1. Referendumverzoek 
Dit proces-verbaal heeft betrekking op het vaststellen van de uitslag van het aantal 
ingediende ondersteuningsverklaringen inzake het definitieve verzoek tot het houden van 
een referendum over het raadsbesluit “Beëindigen subsidierelatie stichting Museum De 
Voorde” 

__________________________________________________________________________________ 

 
2. Kader  
 
- Op grond van de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende 

regels omtrent het houden van een referendum (hierna de verordening) kunnen 
kiesgerechtigde inwoners van de gemeente voor de gemeenteraadsverkiezingen een 
inleidend verzoek indienen om een referendum te houden over een raadsbesluit.  Hiervan is 
gebruik gemaakt door een kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Zoetermeer;  

- Op 4 oktober 2022 is via de website www.zoetermeer.nl een inleidend verzoek ingediend 
voor het houden van een referendum over bovengenoemd raadsbesluit van 12 september 
2022.  

- Een inleidend verzoek voor een referendum moet op grond van artikel 2 van de verordening 
worden ondersteund door ondersteuningsverklaringen van ten minste 1/3 procent van het 
aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit aantal is 331. 

- Na onderzoek is gebleken dat de vereiste drempel van 331 geldige 
ondersteuningsverklaringen is gehaald; 

- Het college heeft vervolgens op 19 oktober 2022 het inleidend verzoek tot het houden van 
een referendum toegewezen; 

- Op grond van de eerder genoemde verordening hebben kiesgerechtigden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen vervolgens 6 weken de tijd (termijn gaat lopen na besluit van 
het college) om een definitief verzoek in te dienen. Hiervan is gebruik gemaakt door een 
kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Zoetermeer. De termijn is zoals hiervoor bleek 
ingegaan per 19 oktober 2022 en liep tot en met 30 november 2022. 
Op 20 oktober 2022 (dus tijdig) is via de website www.zoetermeer.nl een definitief verzoek 
tot het houden van een referendum over het raadsbesluit “Beëindigen subsidierelatie 
stichting Museum De Voorde” ingediend; 

- Op grond van artikel 5 van de verordening moet een definitief verzoek ondersteund worden 
door ondersteuningsverklaringen van tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal kiesgerechtigden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen bedraagt  99.285  zodat de drempel van 5 % uitkomt op 4.964. 
Voor de vaststelling van dit aantal worden op grond van artikel 5 van de verordening de 
kiesgerechtigden die het inleidend verzoek met een geldige ondersteuningsverklaring 
hebben ondersteund, meegerekend; 

- Nu de termijn is verstreken, dient na controle het definitieve aantal ingediende geldige 
ondersteuningsverklaringen en daarmee het al dan niet behalen van de vereiste drempel van 
4.964 stemmen te worden vastgesteld. Daartoe dient dit proces-verbaal. 
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3. Controle 

De controle en vaststelling van het aantal ingediende ondersteuningsverklaringen is 
uitgevoerd door het team Burger Servicepunt (PPL) van de gemeente Zoetermeer op 1 
december 2022. 

 
4. Aantal ondersteuningsverklaringen en conclusie 

 
Het totaal aantal ontvangen ondersteuningsverklaringen bedraagt: 2016. 
 
Het vereiste aantal rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen van 4964 is daarmee derhalve 
NIET gehaald. 
 
*Onder de ingediende ondersteuningsverklaringen bevinden zich 3 verklaringen die na 
legitimatie aan de balie zijn ingevuld en ondertekend. De overige 2013 verklaringen zijn 
digitaal ingediend via de website www.zoetermeer.nl (met gebruik van DigiD). 
 
De digitale verklaringen betreffen inwoners van Zoetermeer van 18 jaar en ouder. Een extra 
controle op dubbele indiening en of de betreffende indiener daadwerkelijk kiesgerechtigd is, 
heeft niet plaatsgevonden. Dit omdat de benodigde drempel niet is gehaald.  

 

5. Geschillen 
Tijdens het onderzoek van de geldigheid van de ingediende ondersteuningsverklaringen en 
de vaststelling van het aantal ingediende geldige ondersteuningsverklaringen zijn geen 
geschillen gerezen. 
 

6. Ondertekening 
 
Hierbij verklaar ik, teammanager van team Burger Servicepunt (PPL) van de gemeente 
Zoetermeer, dat de controle en tellingen waarvan de resultaten zijn weergegeven in dit 
proces-verbaal in overeenstemming met de voorschriften zijn uitgevoerd:  
 
 
Datum,                                                           
 

Naam en handtekening teammanager Publieksplein 
__________________________________________ 

 

Naam en handtekening medewerker   

__________________________________________ 

 

Naam en handtekening teammanager Jabo 

 __________________________________________ 

http://www.zoetermeer.nl/

