
Schriftelijke vragen M.E.J. Eggermont (SP): Utrecht moet stembusgang tijdens referendum 

garanderen 

Sinds 1 juli is het mogelijk om in Nederland een raadgevend referendum te organiseren. Op 29 

oktober heeft de referendumcommissie bepaald dat op 6 april 2016 een referendum zal worden 

gehouden over het associatieovereenkomst  tussen de Europese Unie en Oekraïne. 

De organisatie van een landelijk, raadplegend referendum - een nieuwe gemeentelijke taak - is 

vrijwel gelijk aan de organisatie van de Tweede Kamerkiezingen. Toch stelt het Rijk veel minder geld 

beschikbaar voor het organiseren van referenda, aldus het  artikel van de VNG “Landelijk 

referendum: toegankelijkheid in het geding”. In dit artikel stelt de VNG: “Dat heeft  gevolgen voor de 

toegankelijkheid: gemeenten kunnen minder stemlokalen inrichten, kiezers moeten dus verder 

reizen en er is een grote kans op lange wachtrijen.” 

Hierover heeft de SP de volgende vragen: 

1) Is het college op de hoogte van het bericht van de VNG? 

2) Wat zijn de verwachte extra kosten m.b.t. het organiseren van dit referendum? Kunnen deze 

extra kosten worden gedekt uit de verkiezingsreserve? 

3) Is het college van plan om minder stembureaus te openen als aanvullende financiering vanuit 

het rijk uitblijft? Zo ja, waarom? 

Eerder werden in Utrecht diverse referenda georganiseerd, zoals over het Stationsgebied, de 

Europese grondwet en de koopzondagen. 

4) Is er bij alle voorgaande referenda een bijdrage uit het gemeentefonds geweest om deze 

referenda te organiseren en/of zijn er gemeentelijke lasten geweest die niet door het rijk 

gecompenseerd is? 

5) Zijn er bij deze eerdere referenda minder stembureaus dan gebruikelijk geopend geweest? 

De SP hecht er grote waarde aan dat verkiezingen zorgvuldig georganiseerd worden. Het openen van 

minder stembureaus bij welke verkiezing ook past hier niet in 

6) Kan het college garanderen dat de gemeente Utrecht niet het aantal stembureaus 

vermindert bij het referendum van 6 april, mocht de lobby van de VNG niet leiden tot een 

hogere vergoeding?  

7) Kan het college deze vragen voor het slotdebat over de begroting 2016 beantwoorden?  
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