MOTIE: Respecteren uitslag en uitspraken onafhankelijke
referendumcommissie
De gemeenteraad van Landgraaf in openbare vergadering bijeen op donderdag 30
november 2017:
Constaterende dat:






43,67% van de stemgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht bij het
referendum over de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen.
10.741 inwoners tegen de voorgenomen herindeling met Heerlen hebben
gestemd.
2.736 inwoners voor de voorgenomen herindeling met Heerlen hebben
gestemd.
Een onafhankelijke referendumcommissie voorafgaand aan het referendum
heeft vastgesteld dat het college van B&W zich niet heeft gehouden aan de
spelregels die gelden voor het houden van een objectief referendum;
Het college van B&W heeft aangegeven deze uitspraken van de
onafhankelijke referendumcommissie ‘te respecteren’.

Overwegende dat:








De gemeenteraad een onafhankelijke referendumcommissie heeft ingesteld
die tot taak heeft toe te zien op een correct verloop van het referendum;
Deze onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat het college van B&W in
de aan loop naar het referendum herhaaldelijk onbehoorlijk, tendentieus en
misleidend heeft gehandeld.
Deze onafhankelijke referendumcommissie heeft vastgesteld dat het college
van B&W in de aanloop naar het referendum de neutraliteitsplicht heeft
geschonden en niet heeft voldaan aan het vereiste dat aan voor- en
tegenstanders gelijke kansen gegarandeerd zijn.
De onafhankelijke referendumcommissie in haar uitspraken stelt dat het
onbehoorlijk handelen van het college van B&W gevolgen moet hebben.
De onafhankelijke referendumcommissie geen sanctionele bevoegdheden
heeft om deze gevolgen op te leggen.

Spreekt uit dat:





De gemeenteraad van Landgraaf de uitslag van het referendum respecteert.
De gemeenteraad van Landgraaf – in navolging van het college van B&W –
de uitspraken van de onafhankelijke referendumcommissie respecteert.
Het van evident belang is dat de overheid zich bij verkiezingen of referenda
aan de daarvoor geldende spelregels houdt;
De uitslag van het Landgraafs referendum niet los kan worden gezien van de
uitspraken van de onafhankelijke referendumcommissie, die door de
gemeenteraad is benoemd en die toezicht moet houden op een correct
verloop van het referendum.

Verzoekt het college om:
1. Aan de minister van Binnenlandse Zaken en de leden van de vaste
Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken de volgende informatie te sturen:
a. De uitslag van het referendum alsmede het opkomstpercentage;
b. De drie uitspraken van de onafhankelijke referendumcommissie, met
inbegrip van de integrale tekst van de drie ingediende klachten, de daarbij
behorende pleitnota’s en bijlagen,
c. Een afschrift van deze motie.
2. Aan de minister van Binnenlandse Zaken en de leden van de vaste
Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken expliciet kenbaar te maken dat de
gemeenteraad van Landgraaf zowel de uitslag van het referendum als ook de
uitspraken van de referendumcommissie respecteert.
En gaat over tot de orde van de dag.

