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Inhoudelijk
Aanleiding

In artikel 15 van de Referendumverordening is bepaald dat deze na 5 jaar
geëvalueerd wordt. In de brief van 20 februari 2018 inzake de adviesrol (van
GS) bij een ‘inleidend verzoek’ is vermeld dat de evaluatie nog in 2018
uitgevoerd wordt.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de informatie en te behandelen in de commissie Bestuur
van 23 november.

Toelichting

De procedure inzake de advisering over de ontvankelijkheid van een inleidend
verzoek is niet in de verordening geregeld.
In overweging wordt gegeven om deze te ondervangen door het instellen van
een speciale referendumcommissie.
Ook wordt er stilgestaan bij het feit dat er in de verordening geen aandacht
wordt besteed aan de nieuwe digitale mogelijkheden om handtekeningen te
verzamelen.
Deze punten zouden met een beperkte herziening van de verordening kunnen
worden aangepast.

Kosten en dekking

N.v.t.

Overige informatie

De evaluatie van de Referendumverordening is op 20 november 2018
besproken in de werkgroep duaal functioneren. In deze werkgroep is onder
meer stil gestaan bij de volgende aandachtspunten die een (beperkte)
aanpassing van de verordening vergen:
 PS besluiten over het houden van een referendum. Om te beoordelen of
een (inleidend) referendumverzoek ontvankelijk is, lijkt het instellen van
een “referendumcommissie” die hierover aan Provinciale Staten adviseert
meer in lijn te liggen met de aard van het instrument, dan GS hierover te
laten adviseren. De verordening voorziet nu niet in een adviesprocedure
over ontvankelijkheid;
 De referendumverordening houdt nog geen rekening met digitale manieren
om handtekeningen te verzamelen;
 Tot slot zou de tekst van de verordening op onderdelen geredigeerd
kunnen worden waarmee ze toegankelijker wordt gemaakt voor de lezer.

