Een stedelijk raadgevend referendum, wat is het?
Een stedelijk, raadgevend referendum kan worden aangevraagd door 1.000 kiesgerechtigde Rotterdammers (ouder
dan 18 jaar, woonachtig en ingeschreven in Rotterdam) over een raadsbesluit wat nog genomen moeten worden, in dit
geval over de Woonvisie van het college, om de komende 15 jaar de betaalbare woningvoorraad met 20.000
huurwoningen te verminderen. Het Woonvisie-document is op dit moment alleen in concept, pas als het definitieve stuk
beschikbaar is kan gestart wordt met de aanvraag (en de handtekeningen).
Nadat de officiële aanvraag is goedgekeurd (volgens de formele regels: genoeg handtekeningen, juist raadsbesluit)
wordt het raadsbesluit uitgesteld en moeten de initiatiefnemers zorgen voor steun om het referendum mogelijk te maken
middel 10.000 ondertekeningen van kiesgerechtigde Rotterdammers, door middel van het invullen van hun
gegevens (naam, adres) en hun handtekening – zie uitgebreide uitleg op de achterzijde.
Als dit lukt en alle gegevens kloppen, wordt een stedelijk referendum mogelijk gemaakt. Dit betekent een lokale
verkiezing, waarbij alle kiesgerechtigde Rotterdammers mogen stemmen over een vraag/stelling die hun wordt
voorgelegd, ze kunnen hierbij 'voor' of 'tegen' stemmen. Voorbeeld: 'Rotterdam moet de komende 15 jaar 20.000
betaalbare huurwoningen slopen of verkopen'. De vraag wordt uiteindelijk door de gemeenteraad bepaald, met
ondersteuning van een speciale referendum-commissie. 30% van de kiesgerechtigde Rotterdammers moet gaan
stemmen wil het referendum geldig worden verklaard.
Het laatste stedelijke referendum in Rotterdam was 20 jaar geleden en was tegen de herverdeling van de stad. Dit
referendum was een groot succes, bijna 90% van de stemmers stemde tegen het 'opheffen' van Rotterdam.
Let op! Alleen kiesgerechtigde Rotterdammers kunnen ondertekenen en stemmen, dus boven de 18 jaar
ingeschreven in de gemeente Rotterdam (als mensen niet zeker weten, kun je bijvoorbeeld vragen of ze belasting
betalen in Rotterdam, zoals afvalstoffenheffing) Voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, ongeacht de
duur, geldt hetzelfde.
Veelgestelde vragen:
1.

Kan de raad of het college een raadgevend referendum onmogelijk maken? Nee, de aanvraag en de
ondersteuning worden aan het reglement getoetst, op basis van geldigheid en de juiste gegevens. De raad of het
college moet, als dit in orde is, het referendum mogelijk maken en organiseren.

2.

Wat moet de raad of college doen met de uitslag van het referendum? De raad en het college zijn niet
gebonden aan de uitslag, wel moeten ze vooraf zich uitspreken wat ze met de uitslag doen. In de praktijk wordt
bij voldoende opkomst en een duidelijke uitslag een referendum wel overgenomen. Gezien de samenstelling
van de raad en de kritiek op de plannen uit de Woonvisie, zal dit voor dit referendum ook gelden.

3.

Welke gegevens zijn er nodig voor een handtekeningen en hoe gaat dit in zijn werk? Er komen lijsten
beschikbaar om de eerste 1.000 en daarna de 10.000 handtekeningen te kunnen verzamelen. We proberen het
mogelijk te maken dat bij de tienduizend handtekeningen er ook digitaal opgehaald kunnen worden. De
gegevens die iedere ondertekenaar (kiesgerechtigde Rotterdammers) van het initiatief als voor de
ondersteuning correct moet invullen staat op de achterzijde uitgebreid uitgelegd.

4.

Binnen hoeveel tijd moeten de handtekeningen worden opgehaald? De aanvraag ondersteund met 1.000
handtekeningen moet uiterlijk 1 week voor de raadsbehandeling binnen zijn. Tussen het goedkeuren van de
aanvraag en het inleveren van de 10.000 handtekeningen zit maximaal 6 weken.

5.

Hoe kan je stemmen voor een referendum en wanneer? Dat wordt op dit moment uitgezocht. Waarschijnlijk
zal zowel fysiek (stemhokje) als digitaal stemmen mogelijk worden gemaakt. Als het referendum er komt
wordt dit definitief vastgesteld door de raad. De raad besluit wanneer het referendum plaats vindt, dat kan
minimaal binnen 13 weken na de bekendmaking, maar kan ook nog een half jaar duren.

6.

Wie doen er (tot nu toe) allemaal mee? Tot nu toe hebben 5 stedelijke en 8 lokale huurders- en
bewonersverenigingen zich aangesloten en komen er steeds meer organisaties bij. Ook lijkt een meerderheid in
de raad het referendum te steunen. Op de website www.woonreferendum.nl staan alle ondersteunende
organisaties vermeldt.

Beste,
Wat geweldig dat u wilt helpen met het mogelijk maken van een stedelijk referendum over de Rotterdamse
Woonvisie!
De komende weken zullen we gezamenlijk de eerste 1.000 ondersteuningen van kies-gerechtigde
Rotterdammers binnenhalen met de bijgevoegde lijsten. Hieronder staat de uitleg hoe deze correct te
gebruiken en aan welke voorwaarden de ondertekenaars moeten voldoen.
Deze lijsten moeten uiterlijk …................................. (datum) ingeleverd moeten worden op
locatie/adres: …...............................................................................................................................
Contactpersoon:

…..............................................................................................................

Tel/e-mail:

…..............................................................................................................

Belangrijk om te weten over de handtekeninglijsten:
• Iedere lijst heeft een specifieke organisatiecode (linksonder) gelinkt aan het gebied en de
organisatie. Klopt deze code niet met uw locatie, neem contact op met de bovenstaande
contactpersoon.
• Bovenaan de lijst staan twee vakjes naam en handtekening, dit moet door het actiecomité worden
ingevuld en dus niet door u of een ondertekenaar.
• Maak geen kopieën van de lijsten, als u nieuwe lijsten nodig heeft, neem contact op met de
bovenstaande contactpersoon.
• Lijsten niet meegeven aan derden, pas na de eerste 1.000 handtekeningen gaan we over tot de
verdere verspreiding, hiervoor zullen nieuwe lijsten beschikbaar komen.
• Iedereen die tekent vragen we ook zijn/haar email-adres en telefoonnummer achter te laten op een
apart formulier zoals bijgevoegd. Dit zodat we contact op kunnen nemen voor het vervolg van de
referendum-campagne. Ook deze formulieren dienen ingeleverd te worden bij de
organisatie/contactpersoon.
Belangrijk om te weten over het ondertekenen:
• De ondertekening moeten gezet worden door kiesgerechtigde inwoners van de gemeente
Rotterdam. Dat betekent dat zij:
◦ achttien jaar of ouder zijn
◦ in Rotterdam ingeschreven staan (als mensen dat niet zeker weten, kun je bijvoorbeeld vragen
of ze belasting betalen in Rotterdam, zoals afvalstoffenheffing).
◦ en de Nederlandse nationaliteit, EU-burgerschap of een geldige verblijfsvergunning hebben.
•

Ingevuld op het formulier moeten worden:
◦ NAAM: Eerste naam voluit, voorletters van verdere voornamen en achternaam (meisjesnaam
indien gehuwd). Volgens de officiële gegevens van het paspoort, ID of verblijfsvergunning.
◦ ADRES: waarbij volstaan kan worden met de postcode + huisnummer (met toevoeging) en
woonplaats (moet altijd Rotterdam zijn).
◦ GEBOORTEDATUM
◦ HANDTEKENING

Bij onduidelijkheden of vragen, neem contact op met de contactpersoon of het actiecomité:
info@woonreferendum.nl / 06 – 13821934

