
Uitspraak referendumcommissie inzake klacht R. Reichrath

De klacht
De heer Reichrath heeft op 19 oktober 2017 een klacht ingediend bij de
referendumcommisie (verder: de commissie). De klacht heeft betrekking op een
gemeentelijke advertentie, die geplaatst is in het huis-aan-huisblad VIA Landgraaf
d.d. 18 oktober 2017.

Juridisch kader
Artikel 14, zevende lid, van de Referendumverordening gemeente Landgraaf 2017
(verder: de verordening) bepaalt dat de commissie is belast met de afdoening van
klachten over de gemeentelijke voorlichting en de wijze waarop campagne gevoerd
wordt in het kader van het referendum. De commissie toetst daarbij de gemeentelijke
voorlichting aan de eisen van objectiviteit en de campagnevoering aan de eisen van
fair play en correctheid.

In maart 2007 heeft de Europese Commissie voor Democratie door Recht de  Code
of good practice on referendums  aangenomen. Deze Commissie, ook wel
Commissie van Venetië genoemd, is een adviesorgaan van de Raad van Europa.
Nederland is mede-oprichter van de Raad van Europa. De code dient gehanteerd te
worden als richtlijn bij alle nationale, regionale of lokale referenda.

Inhoud klacht
De heer Reichrath stelt dat pagina 8 van VIA Landgraaf één advertentie betreft,
opgedeeld in twee helften. De gehele pagina is door de gemeente Landgraaf in
opdracht gegeven en aangeleverd. Concentra Media heeft dit aan de heer Reichrath
schriftelijk bevestigd. De heer Reichrath is van mening dat de woordkeuze, inhoud en
stijl van de advertentie verwerpelijk, tendentieus en manipulatief zijn. In die zin heeft
het college naar zijn mening niet objectief gecommuniceerd en regels van fair play en
correctheid bij de campagnevoering ruimschoots overtreden. De klacht heeft ook
betrekking op de coalitiepartijen voor zover die bij de advertentie betrokken zijn. De
heer Reichrath verzoekt om bij gegrondverklaring van de klacht het college en de
coalitiepartijen ook op te dragen een rectificatie respectievelijk een excuus te
plaatsen in VIA Landgraaf.

Verweer
De commissie stelt voorop dat, overeenkomstig het beginsel van hoor en wederhoor,
als verweer uitsluitend datgene door de commissie in haar beoordeling wordt
betrokken, dat tijdens de hoorzitting mondeling naar voren is gebracht door het
college. Het college stelt dat de gemeente alleen verantwoordelijk is voor de
bovenste helft van de pagina. Het onderste deel is niet van de gemeente en ook niet
voor rekening van de gemeente. Het college heeft ten bewijze daarvan een aantal
documenten ingediend. Het bovenste deel is een reactie van het college op het
besluit van de vorige ministerraad om het herindelingsvoorstel naar de Raad van
State te sturen. Dat is iets anders dan de gemeentelijke communicatie over het
referendum. Het college vraagt zich af of de commissie daar een oordeel over mag
vellen. Het feit dat beide advertorials op dezelfde pagina zijn geplaatst, acht ook het
college ongelukkig.



Beoordeling klacht

Bevoegdheid commissie
Zoals hierboven reeds vermeld, is de commissie op grond van de verordening belast
met de afdoening van klachten over de gemeentelijke voorlichting en de wijze
waarop campagne gevoerd wordt in het kader van het referendum. Anders dan het
college veronderstelt, dient deze bepaling ruim te worden geïnterpreteerd. Niet alleen
communicatie over het referendum, maar alle gemeentelijke uitlatingen die
betrekking hebben op het onderwerp van het referendum zijn aan het oordeel van de
commissie onderworpen. De strekking van dit artikel is immers dat de commissie
kan toetsen of er geen sprake is van een zodanig eenzijdige informatievoorziening
richting de burgers, dat het voor burgers niet mogelijk is om zich in alle vrijheid een
mening te kunnen vormen. Indien er zou moeten worden uitgegaan van een beperkte
interpretatie, zou de commissie haar toetsende taak niet naar behoren kunnen
vervullen. De commissie is dan ook van oordeel dat zij bevoegd is de klacht
inhoudelijk te behandelen.

Inhoudelijk
In het kader van de inhoudelijke beoordeling merkt de commissie in de eerste plaats
op dat zij, anders dan de heer Reichrath, van mening is dat de campagnevoering
door andere organisaties dan de gemeente (zo ook door de coalitiepartijen) niet ter
beoordeling staat van de commissie: dat zou immers leiden tot een ongeoorloofde
inmenging op het recht van de vrijheid van meningsuiting. Voor zover de klacht
derhalve tevens betrekking heeft op de coalitiepartijen, zal de commissie deze niet in
behandeling nemen.

Voor zover de klacht betrekking heeft op het college overweegt de commissie het
volgende.

In 3.1 van de Code of good practice on referendums (verder: de code) is onder meer
bepaald dat overheidsinstanties hun neutraliteitsplicht moeten nakomen, om ervoor
te zorgen dat stemgerechtigden in alle vrijheid hun mening kunnen vormen. Anders
dan bij verkiezingen, betekent dit volgens het betreffende artikel niet, dat er een
volledig verbod ligt voor de overheid om zich uit te spreken vóór of tegen het voorstel
dat onderwerp is van het referendum. Maar de overheid mag de uitkomst van de
stemming niet beïnvloeden door een buitensporige en eenzijdige campagne te
voeren.

Naar het oordeel van de commissie is uit de aangeleverde stukken genoegzaam
gebleken dat er sprake is van twee separate advertorials. Door de gebruikte
kleurstelling, layout en ondertekening van de advertorials lijkt het echter te gaan om
één advertorial, hetgeen leidt tot misverstanden. De commissie is van mening dat het
college hierop had moeten toezien en mitsdien, nu het dit heeft nagelaten, op dit punt
onzorgvuldig heeft gehandeld.

Wat de inhoud van de advertorial betreft overweegt de commissie dat het, volgens
bovengenoemde code, voor de gemeente niet verboden is om zich uit te spreken
tegen het voorstel dat onderwerp is van het referendum. Daarbij zal de gemeente
zich echter moeten houden aan het beginsel van fair play en aan correctheid. De
commissie is met de heer Reichrath van mening dat de inhoud van de tekst op een



aantal punten tendentieus van aard is en niet berust op feitelijkheden. Het oordeel
van de commissie daarover richt zich daarbij op de woordkeuze en de stelligheid van
de beweringen, waarmee de werkelijkheid geweld aan wordt gedaan. Het gebruikte
begrip  annexatie door Heerlen  of het  illegaal handelen van de minister van
Binnenlandse zaken  of de stelling dat de rechter zou hebben uitgesproken dat  het
allemaal niet deugt” is inhoudelijk niet correct. De tekst van het college in VIA
Landgraaf kan niet anders worden uitgelegd dat dat men tegen een herindeling is.
Impliciet staat in het artikel een oproep om bij het referendum tegen te stemmen. De
commissie is van oordeel dat hiermee het beginsel van fair play is geschonden en
dat er niet correct is gehandeld. Het college dient zich in deze fase (tot het
referendum) te onthouden van inhoudelijke opvattingen over de voorgestelde
herindeling en zich te concentreren op activiteiten die de deelname van de burgers
aan het referendum verhogen. Het is een taak van het gemeentebestuur om het
referendum in goede banen te leiden en daarop toe te zien en het staat overigens
politieke partijen, actie groeperingen en individuele politici / personen vrij zich in de
campagnevoering te uiten.

Oordeel commissie
Gelet op het bovenstaande is de commissie van mening dat de klacht gegrond moet
worden geacht.

De heer Reichrath verzoekt de commissie het college op te dragen een rectificatie te
plaatsen. De commissie heeft de raad en het college in een eerder stadium,
voorafgaande aan de ingediende klachten, op grond van haar bevoegdheid om
gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, in relatie tot de onderhavige
publicatie erop geattendeerd dat de nodige zorgvuldigheid in acht genomen dient te
worden bij gemeentelijke publicaties. Een en ander staat los van de publicaties in het
kader van campagnevoering door partijen en actoren in het proces. Het college heeft
daarbij aangegeven daarop toe te zullen zien en erkent dat door de tijdsdruk bij
plaatsing van de tekst zij minder zorgvuldig is geweest en de combinatie van de twee
delen op pagina 8 als ongelukkig moet worden bestempeld. De commissie gaat
echter niet mee in het verzoek van de heer Reichrath om een rectificatie te plaatsen.
Afgezien van het feit dat de referendumverordening de commissie geen
sanctiebevoegdheden geeft, levert een openbaar excuus, dan wel hernieuwde tekst
met dezelfde strekking en boodschap, geen wezenlijke sanctie op. Wel mag worden
verwacht dat het oordeel van de commissie gevolgen heeft. De commissie draagt het
college daarom met nadruk op er zorgvuldig op toe te zien dat de toekomstige
gemeentelijke communicatie voldoet aan de gestelde eisen zoals met de commissie
is afgesproken, er tevens voor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen en om
verdere inhoudelijke publicaties van het college tot aan het referendum achterwege
te laten. Gelet op het openbaar karakter van de hoorzitting en de algemene
rechtsbeginselen zal de commissie voorts beslissen dat haar uitspraak openbaar
wordt gemaakt.



Conclusie
De commissie:

1. neemt de klacht niet in behandeling voor zover deze ziet op de coalitiepartijen;
2. acht de klacht gegrond voor zover deze ziet op het college.
3. draagt het college op er zorgvuldig op toe te zien dat de toekomstige

gemeentelijke communicatie met betrekking tot het onderwerp van het
referendum zal voldoen aan de eisen zoals die met de commissie zijn
afgesproken, om er voor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen en om
verdere inhoudelijke publicaties van het college tot aan het referendum
achterwege te laten;

4. besluit dat deze uitspraak openbaar wordt gemaakt.

De voorzitter,

mr.drs. H.J.G. van Beers F.H.T.M. Aerts CMC



Uitspraak referendumcommissie  nzake klacht Stichting Voor Fusie!

De klacht
De Stichting Voor Fusie! heeft op 24 oktober 2017 een klacht ingediend bij de
referendumcommisie (verder: de commissie). Aanleiding voor de klacht vormt een
gemeentelijke advertentie, die geplaatst is in het huis-aan-huisblad VIA Landgraaf
d.d. 18 oktober 2017.

Juridisch kader
Artikel 14, zevende lid, van de Referendumverordening gemeente Landgraaf 2017
(verder: de verordening) bepaalt dat de commissie is belast met de afdoening van
klachten over de gemeentelijke voorlichting en de wijze waarop campagne gevoerd
wordt in het kader van het referendum. De commissie toetst daarbij de gemeentelijke
voorlichting aan de eisen van objectiviteit en de campagnevoering aan de eisen van
fair play en correctheid.

In maart 2007 heeft de Europese Commissie voor Democratie door Recht de  Code
of good practice on referendums  aangenomen. Deze Commissie, ook wel
Commissie van Venetië genoemd, is een adviesorgaan van de Raad van Europa.
Nederland is mede-oprichter van de Raad van Europa. De code dient gehanteerd te
worden als richtlijn bij alle nationale, regionale of lokale referenda.

Inhoud klacht
De Stichting Voor Fusie! (verder: de stichting) is van mening dat de objectieve
informatievoorziening (gelijke middelen) voor het houden van een referendum
ontbreekt. Naar het oordeel van de stichting zet het college het referendum slechts in
voor haar lobby tegen herindeling. Het college laat na om de burgers op correcte
wijze te informeren over de voor- en nadelen van een toekomstig (zelfstandig)
Landgraaf. Een verzoek van de stichting voor het bekostigen van posters voor de
herindeling is afgewezen. Daarnaast staat de bijdrage die de stichting van het
college heeft ontvangen voor ondersteuning van de informatievoorziening aan
inwoners in geen enkele verhouding tot het budget waarover de coalitiepartijen, het
college en het burgercomité beschikken. Met betrekking tot pagina 8 van de VIA
Landgraaf d.d. 18 oktober 2017 is de stichting van mening dat niet meer éénduidig is
in hoeverre de overheid dan wel de politiek zich hier manifesteert. De uitspraken van
het college worden in één paginagrote advertentie meegenomen met krasse
uitspraken van de huidige coalitiepartijen. Er is sprake van feitelijk onjuiste
berichtgeving. De populistische en tendentieuze opmerkingen van wethouder
Janssen zijn niet te verenigen met de zorgplicht van het college voor een goede
objectieve informatievoorziening naar haar inwoners in de aanloop naar het
referendum. De stichting verzoekt de commissie het referendum ongeldig te
verklaren.

Verweer
De commissie stelt voorop dat, overeenkomstig het beginsel van hoor en wederhoor,
als verweer uitsluitend datgene door de commissie in haar beoordeling wordt
betrokken, dat tijdens de hoorzitting mondeling naar voren is gebracht door het
college. Het college stelt dat de gemeente alleen verantwoordelijk is voor de
bovenste helft van de pagina. Het onderste deel is niet van de gemeente en ook niet



voor rekening van de gemeente. Het college heeft ten bewijze daarvan een aantal
documenten ingediend. Het bovenste deel is een reactie van het college op het
besluit van de vorige ministerraad om het herindelingsvoorstel naar de Raad van
State te sturen. Dat is iets anders dan de gemeentelijke communicatie over het
referendum. Het college vraagt zich af of de commissie daar een oordeel over mag
vellen. Het feit dat beide advertorials op dezelfde pagina zijn geplaatst, acht ook het
college ongelukkig.

Beoordeling klacht

Bevoegdheid commissie
Zoals hierboven reeds vermeld, is de commissie op grond van de verordening belast
met de afdoening van klachten over de gemeentelijke voorlichting en de wijze
waarop campagne gevoerd wordt in het kader van het referendum. Anders dan het
college veronderstelt, dient deze bepaling ruim te worden geïnterpreteerd. Niet alleen
communicatie over het referendum, maar alle gemeentelijke uitlatingen die
betrekking hebben op het onderwerp van het referendum zijn aan het oordeel van de
commissie onderworpen. De strekking van dit artikel is immers dat de commissie kan
toetsen of er geen sprake is van een zodanig eenzijdige informatievoorziening
richting de burgers, dat het voor burgers niet mogelijk is om zich in alle vrijheid een
mening te kunnen vormen. Indien er zou moeten worden uitgegaan van een beperkte
interpretatie, zou de commissie haar toetsende taak niet naar behoren kunnen
vervullen. De commissie is dan ook van oordeel dat zij bevoegd is de klacht
inhoudelijk te behandelen.

Inhoudelijk
Voor zover in de klacht wordt aangevoerd dat subsidieverzoeken van de stichting zijn
afgewezen, merkt de commissie in de eerste plaats op dat voor bezwaren tegen
deze afwijzingen separate rechtsbeschermingsmogelijkheden openstaan c.q. open
hebben gestaan. De commissie begrijpt evenwel dat deze feiten worden aangevoerd
ter onderbouwing van het standpunt van de stichting dat er geen sprake is van een
objectieve informatievoorziening.

De commissie overweegt ten aanzien van de klacht het volgende.

In 3.1 van de Code of good practice on referendums (verder: de code) is onder meer
bepaald dat overheidsinstanties hun neutraliteitsplicht moeten nakomen, om ervoor
te zorgen dat stemgerechtigden in alle vrijheid hun mening kunnen vormen. Anders
dan bij verkiezingen, betekent dit volgens het betreffende artikel niet, dat er een
volledig verbod ligt voor de overheid om zich uit te spreken vóór of tegen het voorstel
dat onderwerp is van het referendum. Maar de overheid mag de uitkomst van de
stemming niet beïnvloeden door een buitensporige en eenzijdige campagne te
voeren. Als de neutraliteitsplicht of het recht van de stemgerechtigden om zich
vrijelijk een mening te vormen wordt geschonden moeten sancties worden opgelegd.

Naar het oordeel van de commissie is uit de aangeleverde stukken genoegzaam
gebleken dat er sprake is van twee separate advertorials. Door de gebruikte
kleurstelling, layout en ondertekening van de advertorials lijkt het echter te gaan om
één advertorial, hetgeen leidt tot misverstanden. De commissie is van mening dat het



college hierop had moeten toezien en mitsdien, nu het dit heeft nagelaten, op dit punt
onzorgvuldig heeft gehandeld.

Wat de inhoud van de advertorial betreft overweegt de commissie dat het, volgens
bovengenoemde code, voor de gemeente niet verboden is om zich uit te spreken
tegen het voorstel dat onderwerp is van het referendum. Daarbij zal de gemeente
zich echter moeten houden aan het beginsel van fair play en aan correctheid. De
commissie is met de stichting van mening dat de inhoud van de tekst op een aantal
punten tendentieus van aard is en niet berust op feitelijkheden. Het oordeel van de
commissie daarover richt zich daarbij op de woordkeuze en de stelligheid van de
beweringen, waarmee de werkelijkheid geweld aan wordt gedaan. Het gebruikte
begrip  annexatie door Heerlen  of het  illegaal handelen van de minister van
Binnenlandse zaken  of de stelling dat de rechter zou hebben uitgesproken dat  het
allemaal niet deugt” is inhoudelijk niet correct. De tekst van het college in VIA
Landgraaf kan niet anders worden uitgelegd dan dat men tegen een herindeling is.
Impliciet staat in het artikel een oproep om bij het referendum tegen te stemmen. De
commissie is van oordeel dat hiermee het beginsel van fair play is geschonden en
dat er niet correct is gehandeld.

Het college dient zich naar het oordeel van de commissie in deze fase (tot het
referendum) te onthouden van inhoudelijke opvattingen over de voorgestelde
herindeling en zich te concentreren op activiteiten die de deelname van de burgers
aan het referendum verhogen. Het is een taak van het gemeentebestuur om het
referendum in goede banen te leiden en daarop toe te zien en het staat overigens
politieke partijen, actiegroeperingen en individuele politici/personen vrij zich in de
campagnevoering te uiten. In dat kader is relevant dat artikel 2.2 van de code bepaalt
dat gelijke kansen moeten worden gegarandeerd aan zowel de voorstanders als de
tegenstanders van het voorstel waarover wordt gestemd. Een gelijk speelveld voor
de vóór- en tegenstanders moet worden gegarandeerd met betrekking tot
overheidssubsidies en andere vormen van ondersteuning door de overheid. De
commissie merkt op dat, bij de beoordeling van de vraag of aan deze criteria wordt
voldaan, de datum van belang is waarop de raad heeft besloten een referendum te
houden: vanaf die datum diende het college zich immers te houden aan de in de
code vastgelegde criteria. De raad heeft op 13 juli 2017 besloten om een referendum
te organiseren. De commissie is gebleken dat zowel de stichting Voor Fusie! als de
stichting Burgercomité Zelfstandig Landgraaf een subsidie heeft ontvangen van €
1500,-. Daarnaast heeft laatstgenoemde stichting op 8 september 2017 nog een
subsidie ontvangen van € 4283,40 ten behoeve van de dekking van griffiekosten en
advocaatkosten. Het feit dat aan de ene stichting meer financiële middelen zijn
verstrekt dan aan de andere stichting betekent niet automatisch dat er sprake is van
een ongelijke behandeling. Het zou immers zo kunnen zijn dat de stichting Voor
Fusie! ook nog een subsidie zou ontvangen als zij daartoe een verzoek zou indienen.
Door de stichting wordt thans echter aangevoerd dat zij een dergelijk verzoek reeds
heeft ingediend en dat daarop op 19 juli 2017 afwijzend is gereageerd. De stichting
heeft het college gevraagd om posters VOOR FUSIE beschikbaar te stellen. Als
reden voor de afwijzing gaf het college aan dat het doel dat de stichting Voor Fusie!
nastreeft niet past binnen het huidige gemeentelijke beleid om de regie weer terug te
krijgen bij de gemeente. Gelet op het bovenstaande is de commissie van mening dat
het college hiermee in strijd heeft gehandeld met het in de code vastgelegde
voorschrift dat gelijke kansen moeten worden gegarandeerd aan zowel de



voorstanders als tegenstanders van het voorstel waarover wordt gestemd. Tevens is
hiermee het in de verordening vastgelegde fairplaybeginsel geschonden.

Oordeel commissie
Gelet op het bovenstaande is de commissie van mening dat de klacht gegrond moet
worden geacht.

De stichting verzoekt de commissie het referendum ongeldig te verklaren. De
commissie heeft de raad en het college in een eerder stadium, voorafgaande aan de
ingediende klachten, op grond van haar bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd
advies te mogen uitbrengen, in relatie tot de onderhavige publicatie erop
geattendeerd dat de nodige zorgvuldigheid in acht genomen dient te worden bij
gemeentelijke publicaties. Een en ander staat los van de publicaties in het kader van
campagnevoering door partijen en actoren in het proces. Het college heeft daarbij
aangegeven daar op toe te zullen zien en erkent dat door de tijdsdruk bij plaatsing
van de tekst zij minder zorgvuldig is geweest en de combinatie van de twee delen op
pagina 8 als ongelukkig moet worden bestempeld. De commissie gaat echter niet
mee in het verzoek van de stichting om het referendum ongeldig te verklaren.
Afgezien van het feit dat de gemeentelijke referendumverordening de commissie
geen sanctiebevoegdheden geeft, is de commissie van mening dat een
ongeldigverklaring niet proportioneel moet worden geacht. Wel is de commissie van
mening dat het oordeel van de commissie gevolgen moet hebben. De commissie
draagt het college met nadruk op er zorgvuldig op toe te zien dat de toekomstige
gemeentelijke communicatie voldoet aan de gestelde eisen zoals met de commissie
is afgesproken, er voor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen, om verdere
inhoudelijke publicaties van het college tot aan het referendum achterwege te laten
én zorg te dragen voor een gelijk speelveld voor zowel voor- als tegenstanders.
Gelet op het openbaar karakter van de hoorzitting en de algemene rechtsbeginselen
zal de commissie voorts beslissen dat haar uitspraak openbaar wordt gemaakt.

Conclusie
De commissie:

1. acht de klacht gegrond;
2. draagt het college op er zorgvuldig op toe te zien dat de toekomstige

gemeentelijke communicatie met betrekking tot het onderwerp van het
referendum zal voldoen aan de eisen zoals die met de commissie zijn
afgesproken, er voor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen, om verdere
publicaties van het college tot aan het referendum achterwege te laten en zorg
te dragen voor een gelijk speelveld voor zowel voor- als tegenstanders;

3. besluit dat deze uitspraak openbaar wordt gemaakt.

De voorzitter,

mr.drs. H.J.G. van Beers F.H.T.M. Aerts CMC



Verslag van  e hoorzitting van de referendumcommiss e d,d0 31 oktober 2017

Aanwezig: de heer mr.drs. H.J.G. van Beers, voorzitter referendumcommissie;
de heer mr. C.M. Kuikman, lid referendumcommissie;
mevrouw drs. K. van den Berg, lid referendumcommissie;
de heer  H.TM. Aerts CMC, secretaris referendumcommissie;
mevrouw mr. T.J.M. Triepels, medewerker ambtelijke bijstand
referendumcommissie;

wethouder E.J.M. Dreissen, collegelid;
wethouder G.G.J. Janssen, collegelid;

de heer mr. R. Reichrath, klachtindiener;
de heer G. Rijninks, voorzitter Stichting Voor Fusie!, klachtindiener.

De voorzitter opent de hoorzitting en heet iedereen welkom. De voorzitter benadrukt
dat de heer Reichrath als burger aanwezig is, niet als raadslid.
Voorts merkt de voorzitter op dat er nog een derde klacht is ingediend. De indiener
van de klacht heeft aangegeven niet gehoord te willen worden. Het college zal in de
gelegenheid worden gesteld om schriftelijk te reageren op de klacht.

De voorzitter merkt nadrukkelijk op dat het de taak van de commissie is om te
beoordelen of de gemeentelijke informatievoorziening voldoet aan de eisen van fair
play en objectiviteit; het is niet de taak van de commissie om de wijze van
campagnevoering van de verschillende actoren in het proces te beoordelen. In dat
kader speelt namelijk de vrijheid van meningsuiting.

De heer Janssen wil graag weten of de commissie het eens is met de inhoud van
een krantenartikel waarin is vermeld dat de referendumcommissie het college op de
vingers heeft getikt. Mocht het antwoord ontkennend luiden, dan wil de heer Janssen
graag weten wat de commissie heeft ondernomen om dit te rectificeren.
De heer Kuikman antwoordt dat de commissie niet vooringenomen is. De betreffende
woorden in het artikel zijn niet van de commissie afkomstig. Een rectificatie vindt de
commissie niet noodzakelijk. Desgevraagd geeft de heer Kuikman verder aan dat het
niet aan de commissie is om afstand te nemen van het krantenartikel; wel wordt
afstand gedaan van de gebruikte woorden in het artikel.

De voorzitter geeft vervolgens de heer Reichrath het woord. De heer Reichrath
draagt een pleitnota voor, inhoudende een toelichting op de klacht. De pleitnota is
aan dit verslag gehecht en maakt hiervan integraal deel uit.

De heer Kuikman geeft aan dat de commissie zorgvuldig zal kijken naar de
begrippen  voorlichting en communicatie  enerzijds en  campagnevoering 
anderzijds.
De heer Reichrath merkt op er veel waarde aan te hechten dat er geen onderscheid
wordt gemaakt tussen overheidscommunicatie en communicatie van overige partijen.



De voorzitter vraagt of de heer Reichrath de berichtgeving die hij van Concentra
heeft ontvangen aan de commissie kan laten toekomen. Deze vraag wordt
bevestigend beantwoord.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Rijninks.

De heer Rijninks geeft aan dat de stichting zich zorgen maakt over
vooringenomenheid met betrekking tot het referendum. De strijd is ongelijk. Het
college ondersteunt de tegenstanders van de fusie, terwijl voorstanders op geen
enkele wijze worden bediend door het college. Verder staan in de berichtgeving
onjuistheden en is het taalgebruik niet reëel.

De voorzitter geeft de vertegenwoordigers van het college het woord.

De heer Janssen geeft aan dat alleen de bovenste helft van pagina 8 van de
gemeente afkomstig is, niet het onderste deel. Het bericht van de gemeente is
volstrekt iets anders dan de gemeentelijke communicatie over het referendum. De
vraag is of de commissie wel bevoegd is. Het betreft een reactie van het college op
het besluit van de minister om het hehndelingsvoorstel naar de ministerraad te
sturen. De uitgever heeft ervoor gekozen beide advertenties op één pagina te
plaatsen. Het college vindt dat een ongelukkige keuze. Concentra geeft aan dit ook
ongelukkig te vinden, maar kon niet anders. Er is contact opgenomen met Concentra
om dit in de toekomst te voorkomen.

De heer Janssen geeft aan het opmerkelijk te vinden dat de heer Reichrath bij
Concentra heeft geïnformeerd wie de rekening heeft betaald. Dat had hij via het
college moeten vragen. Dit is een misleidende manier van framing.

Mevrouw Dreissen merkt op dat zij het feitenverhaal heeft voorgelegd aan de
accountmanager van Concentra. Het feitenverhaal is aan dit verslag gehecht en
maakt hiervan integraal deel uit. De accountmanager heeft bevestigd dat de
weergave van de feiten correct en volledig is.

Desgevraagd geeft mevrouw Dreissen aan dat de opdracht aan het tekstbureau voor
het onderste deel van de pagina niet is gegeven door de gemeente. Evenmin is de
factuur hiervoor aan de gemeente gericht en de gemeente heeft de tekst hiervan niet
van tevoren gezien. Er heeft alleen tekstcontrole plaatsgevonden met betrekking tot
het bovenste gedeelte van de pagina.

Mevrouw Van den Berg vraagt of beide advertenties door hetzelfde tekstbureau zijn
geschreven. Mevrouw Dreissen antwoordt bevestigend. Mevrouw Van den Berg
vraagt wie namens de coalitiepartijen de contactpersoon was voor het tekstbureau.
Mevrouw Dreissen geeft aan dat dat de heer Huth was.

Mevrouw Van den Berg vraagt of de ondertekening met  gemeente Landgraaf een
bewuste keuze was. De heer Janssen antwoordt dat dat inderdaad een bewuste
keuze was.

In tweede termijn merkt de heer Reichrath nog het volgende op. De commissie maakt
onderscheid tussen twee helften. Er zijn Europese normen met betrekking tot



objectiviteit die gelden voor alle referenda. Ook de bovenste helft van de pagina is
gericht op misleiding van burgers. Indien je daar geen oordeel over geeft verklaar je
het referendum vogelvrij.
De heer Kuikman geeft aan dat de commissie uiteraard alle toetsingscriteria in acht
zal nemen die gelden.
De heer Reichrath merkt verder op dat het college niet heeft gereageerd op zijn
klacht met betrekking tot de inhoud van de advertorial van het college. Die is
misleidend. Toetsend aan Europese normen is dit niet correct en geen fair play.

De heer Kuikman merkt op dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen
communicatie en voorlichting enerzijds en campagnevoering anderzijds. Alle
communicatie moet fatsoenlijk zijn.

De heer Rijninks geeft in tweede termijn aan dat de heer Kuikman een onderscheid
maakt, maar dat het voor de stichting niet duidelijk is waar de grens ligt op de
betreffende pagina. Dit artikel is lobbyinstrument van de gemeente. Het is niet
ondertekend door het college, maar door de gemeente. Het taalgebruik, dat in beide
delen gelijk is, is buiten proporties. Dit is van invloed op hoe mensen in de
samenleving met elkaar omgaan. Dit soort framing en misleiding wensen zij als
burgers niet toe te passen.

De heer Kuikman vraagt waarom de tekst op pagina 8 voor 80% gelijk is aan de tekst
op pagina 7. Mevrouw Dreissen antwoordt dat er veel tijdsdruk op lag. Het is over het
hoofd gezien. Desgevraagd geeft mevrouw Dreissen aan dat de tekstschrijver van
pagina 7 en pagina 8 niet dezelfde is.

De heer Janssen merkt op dat dit een les voor de toekomst is. Het college heeft al
aangegeven het ongelukkig te vinden.
De heer Janssen merkt tot slot op dat het college de klacht van de heer Simons nog
niet heeft gezien. De voorzitter geeft aan dat de klacht is gericht aan de commissie.
In het kader van hoor en wederhoor wordt het college in de gelegenheid gesteld te
reageren. Die reactie loopt via de commissie.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de hoorzitting.

Hetgeen de heer Janssen en mevrouw Dreissen tijdens deze hoorzitting naar voren
hebben gebracht is vastgelegd in een pleitnota, die is gehecht aan dit verslag en
hiervan integraal deel uitmaakt.

De voorzitter, De secretaris,

mr.drs. H.J.G. van Beers F.H.T.M. Aerts CMC



Hoorzitting referendumcommissie - d,d 31 oktober 2017

Pleitnota Robin Reichrath

Geachte leden van de commissieleden,

Dank dat u mij de gelegenheid biedt een aanvullende toelichting te geven op de ingediende klacht.

Op de eerste plaats hecht ik er bijzonder veel waarde aan mijn waardering in uw richting uit te spreken

voor het feit dat u beschikbaar bent voor de opdracht die u gegeven is: zorgdragen voor objectieve

communicatie en een campagnevoering die voldoet aan de eisen van fair play en correctheid. Onder

de Landgraafse omstandigheden een moeilijke opdracht, gelet op de strijd die het gemeentebestuur

van Landgraaf sinds januari 2017 voert. Grenzen tellen niet. En sinds januari 2016 heiligt het doel alle
middelen voor het gemeentebestuur van Landgraaf.

Met de advertentie in de VIA Landgraaf van 18 oktober jongstleden, zijn de normen die gelden voor

een behoorlijk bestuur en een objectief referendum, ernstig overschreden. Niet alleen met

aantoonbaar onjuiste informatie, maar zelfs met informatie die ten doel heeft personen ernstig te
beschadigen.

Op de eerste plaats wil ik graag stilstaan bij uw bevoegdheid. De objectiviteit van referenda kan alleen

gewaarborgd zijn en ook in de toekomst blijven indien een onpartijdige scheidsrechter aanwezig is die

toeziet op de naleving van de normen die gelden voor het houden van referenda. Het is aan u om in te

grijpen indien daartoe voldoende aanleiding is. En dat kan op meerdere manieren. Naast het

honoreren van mijn verzoek tot rectificatie, kunt u, zelfstandig en onafhankelijk een opvatting hebben

over de gang van zaken. Vindt uw commissie dit een acceptabele gang van zaken? Kan dit volgens

uw commissie door de beugel? Niets staat in de weg om op een dergelijke wijze klare wijn te

schenken. U doet daarmee recht aan de positie van onpartijdig scheidsrechter die u als commissie
moet vervullen.

Naar aanleiding van de advertentie heeft uw commissie op 19 oktober op eigen initiatief contact

opgenomen met de burgemeester. Op 19 oktober laat u ten aanzien van de advertentie aan de

gemeenteraad weten dat het voor u in eerste instantie niet duidelijk was of het om gescheiden

berichtgeving ging. U verwees daarbij naar de layout, die zou impliceren dat de gehele advertentie

afkomstig zou zijn van de gemeente Landgraaf. De burgemeester heeft toegezegd dat hier meer

aandacht voor zal zijn in de toekomst. Maar geachte leden van de commissie, de schade is reeds

aangericht, personen zijn beschadigd en de beeldvorming is op een valse manier met aantoonbaar

onjuiste informatie beïnvloed.  Meer aandacht in de toekomst , repareert de aangebrachte schade niet.

De lezers van het Limburgs Dagblad lazen op vrijdag 20 oktober een reactie van de burgemeester van

Landgraaf op de geplaatste advertentie. De plaatsing er van zou  een ongelukkige samenloop van

omstandigheden  zijn. Dat een advertentie van drie politieke partijen in dezelfde lay out geplaatst is,

en nota bene óók op dezelfde pagina, zou niet toegerekend kunnen worden aan de gemeente

Landgraaf, maar aan de VIA Landgraaf. Op geen enkele manier heeft het Landgraafs

gemeentebestuur afstand genomen van de inhoud van de geplaatste advertentie of advertenties. Voor

de schuld van de plaatsing van twee helften op één pagina in eenzelfde layout wordt door de

burgemeester zelfs impliciet met de vinger naar de VIA Landgraaf gewezen.

Maar geachte leden van de commissie: de lezers van het Limburgs Dagblad werden door de

burgemeester van Landgraaf om de tuin geleid. Van een  ongelukkige samenloop van

omstandigheden  lijkt geen sprake. Het was immers de gemeente Landgraaf zélf die als

opdrachtgever een hele pagina boekte in de VIA Landgraaf, hetgeen schriftelijk en telefonisch is



bevestigd door medewerkers van de VIA. Bij medewerkers van de VIA was slechts één opdracht ever

en één factuuradres genoteerd. Hoezo, een  ongelukkige samenloop van omstandigheden ? Ik heb

hierover dan ook op 20 oktober vragen gesteld aan het college, welke nog niet beantwoord zijn. De

gestelde vragen zijn ook voor u relevant om te achterhalen op welke wijze de gemeente Landgraaf en

collegeleden hierin hebben geopereerd.

Zonder fair play geen geldig referendum. Het 2e deel van de paginagrote advertentie is duidelijk in

strijd met de beginselen van fair play omdat daarmee op een ontoelaatbare wijze wordt ingespeeld op

de gevoelens van de inwoners van Landgraaf, met de bedoeling om het stemgedrag van diezelfde

inwoners te beïnvloeden. De relatie tussen dat deel van de advertentie en het referendum is ook een

directe. Als de gemeente daarin een rol heeft gespeeld dan maakt dit de schending van de spelregels

rondom fair play nog ernstiger. De vraag of het college verantwoordelijk is voor de plaatsing van het

bericht van GBBL, CDA en PRO is daarom relevant voor de beoordeling van het referendum zelf.

Zonder een antwoord op die vraag kan de referendumcommissie haar toezichthoudende functie

simpelweg niet oefenen.

Daarom moet er een antwoord komen op de volgende vragen:

1. Is de afdeling Communicatie van de gemeente Landgraaf verantwoordelijk voor de

reservering en de aanlevering van de advertentie van GBBL, CDA en PRO bij VIA

Landgraaf?
2. Zo ja, is dit met medeweten en instemming, van de verantwoordelijke portefeuillehouder

gebeurd?
3. Zo ja, is dit met medeweten en instemming van de overige collegeleden gebeurd?

4. Als niet de afdeling Communicatie verantwoordelijk is voor de reservering en aanlevering

van de advertentie, door wie is de advertentie dan wel gereserveerd en aangeleverd?

5. Als niet de afdeling Communicatie verantwoordelijk is voor de reservering en aanlevering

van dit bericht, maar iemand anders, is deze reservering en aanlevering dan gebeurd met

medeweten en instemming van de verantwoordelijke portefeuillehouder?

6. Als niet de afdeling Voorlichting verantwoordelijk is voor de reservering en aanlevering van

dit bericht, maar iemand anders, is deze aanlevering dan gebeurd met instemming en

medeweten van de overige collegeleden?

7. Is er bij de reservering en aanlevering duidelijk gemaakt dat het om twee strikt gescheiden

advertenties gaat, die op twee verschillende facturen in rekening moest worden gebracht of

heeft communicatie hierover door één en dezelfde persoon plaatsgevonden?

Vast staat dat de aanlevering en de reservering van het bericht van GBBL, CDA en PRO vanuit het

gemeentehuis is gebeurd. Dat heb ik namelijk zwart op wit van Concentra Media. Zonder een door u

vastgesteld antwoord op deze vragen, blijft niet alleen de dader buiten schot, maar blijft ook de twijfel

over ontoelaatbaar handelen van het college als een donkere schaduw boven het referendum hangen.

Dat de overheid alleen al faciliterend dan wel regisserend opereert ten behoeve van politieke

campagnes namens de overheid én tegelijk namens een deel van de gemeenteraad, is onbehoorlijk,
onacceptabel en druist volledig in tegen de eisen die gesteld worden aan een objectief en correct

referendum.

En geachte leden van de commissie, al zóu de onderste helft van de advertentie afkomstig zijn van de

drie politieke partijen... Dan nóg zou de advertentie niet voldoen aan de criteria die in uw verordening

zijn opgenomen en de eisen die gelden voor het houden van referenda. De eisen die in artikel 14 lid 7

van uw verordening zijn opgenomen ten aanzien van campagnevoering gelden voor eenieder: er



wordt geen onderscheid gemaakt op grond van de afkomst van deze campagnevoering. Het feit dat

de overheid faciliterend dan wel regisserend hierin heeft geopereerd, kan slechts als verzwarende

omstandigheid gelden in de beoordeling van mijn klacht.

Daarnaast zal ongetwijfeld bij uw beoordeling de vraag opkomen in hoeverre er sprake is van

communicatie in het kader van het referendum, of dat de informatie kan worden beschouwd als vrije

informatievoorziening vanuit de overheid die geen rechtstreekse betrekking heeft op het referendum.

En geachte leden van de commissie, laat ik daar helder over zijn. De beantwoording van de vraag is

simpel. Natuurlijk valt de gewraakte advertentie - zowel de bovenste als de onderste helft - binnen de

scope van uw bevoegdheid en uw opdracht.

Als we de gedachtengang moeten volgen dat de advertentie niet binnen de scope van uw commissie

valt, dan zou dat betekenen dat de informatieverstrekking vanuit de overheid over het onderwerp van

een te houden referendum volledi  vo elvrij wordt verklaard. Met uw permissie. Dat kan en mag nooit

de bedoeling zijn.

Informatieverstrekking dan wel campagnevoering die betrekking heeft op het onderwerp van het

referendum, zal daarom aan uw kritische blik onderworpen moeten kunnen worden. Zou dat niet het

geval zijn, dan zou er geen onpartijdige scheidsrechter aanwezig zijn die toeziet op een correct

verloop van dat referendum. Welke rol en positie heeft uw referendumcommissie dan überhaupt nog

ter bewaking van de fair play, objectiviteit en correctheid van het te houden referendum?

Voor mijn inhoudelijke bezwaren tegen de geplaatste advertentie verwijs ik graag naar mijn klacht,

waarin ik per punt mijn motivering aan u kenbaar maak. Voor dit moment heb ik daar niets aan toe te

voegen en blijft de inhoud van de klacht in zijn geheel en onverkort van kracht.

Geachte leden van de commissie: de handelwijze van de gemeente Landgraaf en de partijen GBBL,

PRO en CDA is al maanden gericht op valse beïnvloeding van het referendum en nog erger, op de

beschadiging van personen. Het is aan u daarover nu een glashelder oordeel over te vormen aan de

hand van slechts één concreet voorbeeld.

Tot slot wil ik u meegeven dat velen de handelswijze van het Landgraafs gemeentebestuur en de drie

coalitiepartijen met argusogen en gefronste wenkbrauwen op de voet volgen. De media-aandacht, de

hevigheid van de emoties en de meekijkende blik vanuit Den Haag maakt uw opdracht er niet

makkelijker op. Ik vraag u mijn klacht gegrond te verklaren, het verzoek tot rectificatie te honoreren en

het gemeentebestuur van Landgraaf in volstrekt heldere bewoordingen aan te geven dat de

handelwijze niet verenigbaar is met de eisen die gesteld worden aan het houden van objectieve

referenda. Eén en ander met het oog op de opdracht die aan u gegeven is en door u is aanvaard.

Ik dank u voor uw aandacht.



HOORZITTING

VOORAF

MdV, voordat we echt beginnen, heb ik een vraag voor uw Referendumcommissie.

De vraag (heeft de Referendumcommissie nu aï ee  mening gevormd..?)

Ongetwijfeld heeft u op vrijdag 20 oktober dit artikel (PRINTJE) gezien in het Limburgs
Dagblad.
Daarin storen mij twee dingen.
de kop;  op de vingers getikt  terwijl uw commissie alleen maar aandacht vraagt.

Uiteindelijk aandacht vraagt voor iets waar wij als college part noch deel aan hebben.
En
-de lead- en ik citeer: Landgraaf heeft met een publicatie over de herindeling met Heerlen
gezondigd tegen de eisen van objectiviteit. Dat vindt de referendumcommissie.

Mdv, klopt dit? Vindt u dit inderdaad? En als dat zo is, zou u al een oordeel hebben voordat
deze hoorzitting begint. Dat zit mij niet lekker.

En als dit weergave in de krant  iet klopt, wat heeft u gedaan om dit beeld te rectificeren? Het
gaat immers om UW vermeende opvatting over ONS handelen.

ANTWOORD VOORZITTER REFERENDUMCOMMISSIE,..

Mdv, mag ik u dan - eigenlijk te laat want de schade is al berokkend - vragen hier alsnog -
nu, publiekelijk afstand te nemen van de kop en de lead boven dit artikel? Wij hebben daar de
afgelopen anderhalve week erg veel last van gehad.

De opmerking (gaat de referendumcommissie hier wel over..?)

We gaan het hebben over twee klachten, die betrekking hebben op een advertentie van de
gemeente Landgraaf in het weekblad ViaLandgraaf van 17 oktober.

Het gaat dan om de bovenste helft van die pagina en niet om die hele pagina. Het onderste
deel is niet van de gemeente en ook niet voor rekening van de gemeente.

De publicatie van deze advertentie is een reactie van ons college op het besluit van de vorige
ministerraad op 13 oktober om het herindelingsvoorstel Landgraaf-Heerlen naar de Raad van
State te sturen. Dat blijkt uit alles  daar kan geen misverstand over bestaan.

Dat is volstrekt iets anders dan de gemeentelijke communicatie over het referendum. Wij
vragen ons dan ook af of de Referendumcommissie daar een oordeel over mag vellen.
Nogmaals, het is een reactie op een stap in het herindelingsproces. Het is geen stap uit de
communicatie over het referendum, zoals die met de Referendumcommissie is besproken.



Wij zijn graag bereid onze mening en beantwoording hier met u te delen. Maar eerst zouden
we de opvatting van de Referendumcommissie willen horen over de vraag of de commissie
zélf vindt dat ze hier wel over gaat?

BIJ DE BEHANDELING

MdV

We hebben de opmerkingen in de klacht gelezen. Daar kunnen en daar willen we graag op
antwoorden. Aan de stemmingmakerij van de afgelopen week maken wij graag een einde.

Maar dan zouden we uw commissie tekort doen. Bij die vragen hoort een context. Om een

goed, totaal beeld te geven, zou ik u willen vragen ook die context te schetsen. Dan komen de
antwoorden op de vragen vanzelf aan de orde.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen de vragen afzonderlijk te laten beantwoorden.

Inleidend: waar hebben we het over?

Pagina 8 ViaLandgraaf Dit is  iet de - gebruikelijke - gemeentepagina met allerlei
berichten.

Wat staat op die pagina 8 van ViaLandgraaf van 17 oktober?

-Reactie van college op besluit minister om herindelingsvoorstel naar RvSt te sturen. Voor
deze bovenste helft van pagina 8 is ons college verantwoordelijk voor de opdracht en voor de
inhoud.

We zijn niet verantwoordelijk voor de plaats op de pagina in ViaLandgraaf en niet voor de
keuze om er een advertentie van de coalitiepartijen onder te zetten. Dat was in handen van de
uitgever

Dat beide advertorials op dezelfde pagina zijn geplaatst, is ongelukkig omdat daarmee de
indruk zou kunnen ontstaan dat het één pagina was. Ook wij vinden dat ongelukkig.

Hierover hebben we (achteraf) met de uitgever Concentra Media contact gehad. Ook hier
wordt deze keuze betreurd, maar is uitgelegd dat dat niet anders kon omdat er kort voor
deadline nog twee bijdragen aangeleverd moesten worden: die van de gemeente en die van de
coalitiepartijen. Daarvoor is - zoals dat heet - nog één pagina  open  gehouden waarop beide
bijdragen zijn geplaatst.



Wie hebben aan de bel getrokken?

-De Referendumcommissie heeft aandacht gevraagd om  mogelijke misverstanden  te
voorkomen.

Zo staat het in de mail van de Referendumcommissie, die via de griffier ook naar de
raadsleden is gestuurd, In die mail staat ook dat de burgemeester heeft toegezegd de gemaakte
afspraken na te leven. Vanzelfsprekend.

De Referendumcom issie stelt dat onvoldoende duidelijk is dat de advertentie aan de
onderkant van de pagina afkomstig is van de coalitiepartijen.

Het spreekt vanzelf dat onze burgemeester geen rol of bevoegdheid heeft over inhoud en
plaatsing van advertenties van politieke partijen.

Toch is, naar aanleiding van dit onderwerp, door de gemeente contact gezocht met Concentra
Media om in de toekomst misverstanden te voorkomen over de vraag wie verantwoordelijk is
voor uitingen.

Daarnaast: de burgemeester heeft - via de griffier - schriftelijke vragen gekregen van het
raadslid de heer Reichrath en rechtstreeks via de mail van de heer Van Caldenberg.

Die vragen zou de burgemeester dinsdag 24 oktober beantwoorden na bespreking in het
college van B en W van die dag. Eerder kon niet, omdat de account-manager van Concentra

pas maandag 23 oktober terug was van vakantie. Ook bij hem moesten wij navragen hoe e.e.a.
bij de uitgever was gelopen.

De beantwoording zou dus dinsdag 24 oktober volgen.
Op die dag zélf heeft de Referendumcommissie aan het college gevraagd die beantwoording
op te schorten.

Waarom wachten? Omdat ook een burger hierover een klacht had ingediend. Daarom zou de
Referendumcommissie de klacht behandelen tijdens een openbare hoorzitting. En daarom zijn
we dus nu hier.

Ik constateer dan maar feitelijk dat die burger dezelfde persoon is als het raadslid dat ons
diezelfde vragen ook al heeft gesteld: de heer Reichrath.

Het moet mij verder van het hart dat ik het - laat ik het omschrijven als ‘opmerkelijk’ - vind
dat het betreffende raadslid- annex burger - blijkbaar bij Concentra Media heeft proberen na
te gaan aan wie een rekening wordt gestuurd.
Mij lijkt de koninklijke weg dat een raadslid bij het college informeert of aan het college
vragen stelt. Als dan je als raadslid dan de beantwoording onvoldoende vindt, kun je altijd
nog kijken of je verder moet zoeken.

Deze hele gang van zaken en de opgeblazen publiciteit op onder andere social media vinden
wij - laat ik het netjes proberen te zeggen - een misleidende manier van framing.

En dan, ten slotte, stuurt de griffier ons namens uw commissie op maandagochtend rond 8.00
uur nog een klacht van de stichting Pro Fusie door. Met de mededeling dat deze mensen al
zijn uitgenodigd voor deze hoorzitting de volgende dag.



Gang van zaken

Vooraf
Wij hebben onderstaand feitenrelaas voorgelegd aan de verantwoordelijke accountmanager
van Concentra Media, Waarom? Omdat we geen enkel misverstand willen laten bestaan over
het verloop, De accountmanager heeft ons per mail bevestigd dat deze opsomming van feiten
volledig en correct is. Die mail is uiteraard voor de referendumcommissie beschikbaar.

Verloop
Na het bekend worden van het besluit van de ministerraad om het herindelingsvoorstel
Heerlen-Landgraaf naar de Raad van State te sturen, heeft het college zich beraden op een
reactie. Ons college heeft er toen, op vrijdag 13 oktober, voor gekozen een mediabericht te
plaatsen op de gemeentepagina in Via Landgraaf en daarnaast een extra halve pagina te
reserveren om extra aandacht voor onze reactie te vragen. Wethouder Dreissen heeft zich

daarmee belast.

In opdracht van het college heeft de afdeling communicatie een halve pagina in Via
Landgraaf gereserveerd bij de uitgever. Het schrijven van die extra halve pagina is belegd bij
een tekstbureau.

Wethouder Dreissen heeft daarna gebeld om ook nog een halve pagina te reserveren voor de
coalitiepartijen. Ze heeft daarbij ook aangegeven dat het een opdracht van de coalitiepartijen
was.

Vanwege de naderende deadline heeft de accountmanager van Concentra aangegeven eerst te
moeten checken of dit nog mogelijk was. Ongeveer twintig minuten later heeft de
accountmanager gebeld met de mededeling dat dit inderdaad nog mogelijk was. Hierop heeft
de wethouder voor de verdere invulling en afhandeling verwezen naar het tekstbureau, dat
deze opdracht voor de coalitiepartijen zou uitvoeren. Er is daarbij door de wethouder niet
gevraagd om beide halve pagina s tot één pagina samen te voegen of die opma ktechnisch op
elkaar te laten aansluiten.

Waa om maakte de wethouder deze reservering? Dat is gebeurd op verzoek van de
coalitiepartijen, waar betrokkenen op het punt stonden op vakantie te gaan en daarom de
wethouder hadden gevraagd die reservering te maken.
Omdat deze reservering dus door de wethouder is gedaan - en hoewel de wethouder heeft
gezegd dat die namens de coalitiepartijen was - is men er bij Concentra Media abusievelijk
vanuit gegaan dat het een opdracht namens de gemeente betrof.

Om de order te kunnen verwerken, is in het systeem van Concentra Media een opdrachtgever
nodig. Daar is toen - nogmaals: vanuit de verkeerde aanname dat de wethouder namens de

gemeente zou hebben gebeld - de gemeente Landgraaf aanvankelijk als opdrachtgever in het
systeem getikt. Hierbij speelde vooral de naderende deadline voor opdrachtverstrekking een
rol.



Op woensdag 18 oktober heeft de wethouder twee keer met de accountmanager gebeld om te
melden dat de reservering namens coalitiepartijen ook aan de coalitiepartijen gefactureerd
diende te worden. Vanwege vakantie heef  de accountmanager niet kunnen opnemen.

Eén dag later, op donderdag 19 oktober, heeft de wethouder opnieuw contact gezocht met de
accountmanager van Concentra Media, die nog altijd vakantie had. De wethouder heeft de
voice-mail ingesproken van de accountmanager met de mededeling dat de rekening voor de
tweede advertentie/advertorial niet voor de gemeente bestemd was.

Voor de duidelijkheid: die mededeling per voice-mail is gedaan vóórdat er vragen over de
totstandkoming van de publicatie zijn gesteld.

De accountmanager van Concentra heeft op onze vraa  aangegeven dat de voice-mail
no  niet is gewist en desgewenst door de Referendumcommissie beluisterd kan worden.

Zoals gezegd: in die voice-mail heeft de wethouder nogmaals aangegeven dat deze
reservering gefactureerd diende te worden aan de coalitiefracties.
Dat is vorige week - nadat de accountmanager terug was van vakantie - ook verder

administratief verwerkt bij Concentra Media. De gemeente heeft hiervan geen factuur
ontvangen en zal die uiteraard ook niet krijgen.

Het tekstbureau dat opdracht hee t gekregen de gemeentelijke advertorial te maken, heeft deze
maandagochtend, kort voor het verstrijken van de deadline, bij Via Landgraaf aangeleverd.
De rekening voor deze plaatsing is voor de gemeente Landgraaf

De verstuurde mail van het tekstbureau aan Concentra met alléén de advertorial van de
gemeente kan door de Referendumcommissie worden ingezien.

Er is derhalve geen sprake van reservering (en betaling) van één complete pagina in opdracht
van de gemeente Landgraaf, die vervolgens voor de helft door de coalitiepartijen gevuld zou
kunnen worden.

Het feit dat de advertorial van de gemeente en die van de coalitiepartijen op één pagina staan,
is ongelukkig. Dat zijn wij met de Referendumcommissie eens en dat zijn wij ook met de heer
Reichrath eens. Echter, die keuze is door de uitgever van Via Landgraaf gemaakt vanuit de
pragmatische optiek van een naderende deadline.

Tot zover de feiten.

Zoals gezegd: de verantwoordelijke accountmanager van Concentra heeft ons per mail
bevestigd dat dit feitenrelaas correct en volledig is.



Slot:

Samenvattend concludeer ik dat we hier vandaag bijeen zijn geroepen om te praten over niks.

Dat neem ik u als referendumcommissie niet kwalijk.

Maar als IK lid van uw referendumcommissie zou zijn, dan zou ik  bij mezelf denken dat ik
mijn tijd vandaag beter had kunnen besteden dan hier aanwezig te moeten zijn bij een
hoorzitting over niks.

Mdv, dank voor uw aandacht.

)


