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Bijlagen

Het college heeft op 19 oktober 2022 besloten het inleidende verzoek tot het houden van een referendum 
over het raadsbesluit Beëindigen subsidierelatie stichting Museum De Voorde toe te wijzen. Met dit memo 
wordt u geïnformeerd over het verloop van de procedure en over gevolgen van dit besluit. 

Procedure
Het verzoek is tijdig ingediend en aan de vereiste drempel van 331 rechtsgeldige 
ondersteuningsverklaringen is voldaan. Daarom heeft het college het verzoek toegewezen en de indiener 
over het besluit geïnformeerd. Verder wordt het besluit ook in het Gemeenteblad bekendgemaakt.
Degenen die een ondersteuningsverklaring via de website hebben ingediend, hebben een 
ontvangstbevestiging ontvangen. 

Nu volgt de fase van een definitief verzoek. Op grond van de Referendumverordening hebben 
kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen 6 weken de tijd (termijn loopt af op 30 november 
2022) om een definitief verzoek in te dienen. Dit verzoek moet ondersteund worden door tenminste 5 
procent van de kiesgerechtigden. Dit aantal is 4.964. 
Voor de vaststelling van het vereiste aantal, worden de kiesgerechtigden die het inleidend verzoek hebben 
ondersteund, meegerekend.
Na afloop van de termijn van 6 weken volgt uiterlijk in de tweede vergadering na die datum een besluit van 
de gemeenteraad over het definitieve verzoek tot het houden van een referendum.

Via de website www.zoetermeer.nl/referendum wordt informatie over de procedure rondom het referendum 
gegeven.

Het gevolg van het collegebesluit tot het toewijzen van het inleidende verzoek tot het houden van een 
referendum is dat het raadsbesluit van 12 september 2022 niet in werking treedt. 

Het raadsbesluit luidt als volgt:
1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voorgenomen besluit van het college inzake 

de beëindiging van de subsidierelatie met stichting Museum De Voorde;
2. Het college de opdracht te geven:

a. In kaart te brengen hoe het tentoonstellen van Zoetermeers erfgoed en het 
aanbieden van erfgoededucatie kan worden behouden en wat de kosten hiervan 
zijn;
b. De eenmalige financiële gevolgen van het beëindigen van de subsidierelatie van 
stichting Museum De Voorde nader uit te werken;

http://www.zoetermeer.nl/referendum


c. Hierover voor 1 december 2022 een voorstel bij de gemeenteraad neer te 
leggen;

3. Toezegging 551 als afgedaan te beschouwen.

In de Gemeentewet is de zogenaamde voorhangprocedure opgenomen. Bij bepaalde besluiten van het 
college wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen. De raad moet in situaties die als “ingrijpend’ worden ervaren van het college de gelegenheid 
krijgen om wensen en bedenkingen te formuleren. In die gevallen is en blijft het college bevoegd, maar zal 
het eerst aan de gemeenteraad de gelegenheid moeten geven om wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken. Wensen en bedenkingen worden ter kennis van het college gebracht. Vervolgens neemt het college 
het definitieve besluit. Het college is in juridische zin dan ook niet gebonden aan de afgegeven wensen- en 
bedenkingen. 

De raad heeft echter besloten geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken en het college heeft dan ook 
op 27 september 2022 besloten:
1. De subsidierelatie met stichting Museum De Voorde te beëindigen per 1 juli 2023; 
2. Stichting Museum De Voorde in staat te stellen tot uiterlijk 1 juli 2024 een eenmalige projectsubsidie 

aan te vragen om haar werkzaamheden af te bouwen; 
3. Dit besluit kenbaar te maken door middel van de brief Besluit beëindiging subsidierelatie.

Het beëindigen van de subsidierelatie is een bevoegdheid van het college. Het niet inwerking
treden van het raadsbesluit heeft daardoor geen consequenties voor het collegebesluit met betrekking tot 
het beëindigen van de subsidierelatie.
Over het alsnog uitvoeren van de besluitpunten 2 en 3 van het raadsbesluit zal het college zich beraden. 

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:
Naam    : Astrid Harland : 
Telefoonnummer : +31793469606
E-mailadres : a.j.harland@zoetermeer.nl 
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