Uitspraak referendumcommissie inzake klacht G J0H„ Sïmons

De klacht
De heer GJ. Simons heeft op 31 oktober 2017 een klacht ingediend bij de
referendumcommisie (verder: de commissie). Aanleiding voor de klacht is 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.

Snhoud klacht
Met de campagne zoals het college die voert in de aanloop naar het referendum,
worden de criteria voor een acceptabel referendum, zoals opgenomen in de Code of
good practice on referendums van de Commissie van Venetië, naar het oordeel van
de heer Simons met voeten getreden. Het referendum is daarmee al “bedorven
voordat het is begonnen. De heer Simons noemt enkele recente voorbeelden. Zo is
de inhoud van de artikelen op pagina s 7 en 8 van de VIA Landgraaf d.d. 18 oktober
2017 op een groot aantal punten onjuist en misleidend. Daarnaast is op de
informatiepagina in de VIA Landgraaf van 25 oktober 2017 vermeld dat de vragen
voor het referendum zijn bedacht door de onafhankelijke referendumcommissie en
dat de raad deze vragen heeft overgenomen. De vragen zijn echter door de raad
door middel van een amendement aangepast. De gemeentelijke voorlichting op deze
informatiepagina is daarom op dit punt onjuist en misleidend. Ook de suggestie op
deze informatiepagina dat de formulering in handen van de referendumcommissie is
gelegd om daarmee de objectiviteit van de vragen te waarborgen is kwalijk en
wederom misleidend.
Op grond van het bovenstaande is de heer Simons van mening dat het college zijn
neutraliteitsplicht, zoals opgenomen in artikel 3.1 van de code, schendt: er is geen
sprake meer van een mogelijkheid voor stemgerechtigden om in alle vrijheid hun
mening te vormen. Er is sprake van een eenzijdige en buitensporige campagne.
Daarnaast is de heer Simons van mening dat het referendum op de volgende punten
niet voldoet aan de in de code opgenomen toetsingscriteria:
- er is geen sprake van gelijke kansen. De tegenstanders van de herindeling
hebben, in vergelijking met de voorstanders, een veelvoud aan (financiële)
middelen beschikbaar. Het college overtreedt het verbod om publieke
middelen te gebruiken voor campagnedoeleinden;

- er is geen sprake van een neutrale houding van de verantwoordelijke
autoriteiten;
- er is geen sprake van een gelijk speelveld als het gaat om andere vormen van
ondersteuning dan subsidie;
de ondersteuning van politieke partijen is niet transparant;
- de referendumvraag voldoet niet aan het vereiste dat de vraag waarover wordt
gestemd duidelijk moet zijn en niet de suggestie van een bepaald antwoord
mag bevatten;
- omdat de neutraliteitsplicht is geschonden en tevens het recht van
stemgerechtigden om zich vrijelijk een mening te vormen, moeten er sancties
worden opgelegd.

Verweer

Bij brief van 14 november 2017 hebben burgemeester en wethouders een
verweerschrift ingediend met betrekking tot de klacht.
Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de in de klacht genoemde
voorbeelden, waaruit zou blijken dat het college zich niet houdt aan de criteria die
gelden voor een acceptabel referendum, betrekking hebben op communicatie van
het college in het herindelingsproces. Dat is iets anders dan de (neutrale)
communicatie over het referendum; het plan omtrent de neutrale communicatie over
het referendum is door de referendumcommissie goedgekeurd en ook zo uitgevoerd.
Wat de overige inhoudelijke opmerkingen en vragen in de klacht betreft verwijst het
college naar zijn eerdere reactie/beantwoording op de twee andere klachten.
Het college geeft verder aan dat er inderdaad een fout is geslopen in een van de

antwoorden in de Q & A s op de gemeentelijke website met betrekking tot de wijze
van totstandkoming van de referendumvragen. Die tekortkoming is daarna direct
rechtgezet en er is gecommuniceerd dat er aanvankelijk een fout heeft gestaan.
Wat betreft het gestelde gebrek aan transparantie in de steun aan het Burgercomité
Zelfstandig Landgraaf wijst het college erop dat aan de gemeenteraad een overzicht
van de kosten is verstrekt voor het verzet tegen de herindeling.
In de aanloop naar het referendum en over het referendum is geen enkele partij of
groepering met materiële of financiële middelen gesteund. Vóór en tegenstanders
en politieke partijen is de gelegenheid geboden om op de verkiezingsborden de
eigen mening kenbaar te maken.
Het verwijt dat de referendumvragen niet aan de regels zouden voldoen, kan het
college niet worden gemaakt. De referendumvragen zijn immers door de
gemeenteraad vastgesteld.

Beoordeling klacht
Neutraliteitsplicht
Voor zover de klacht betrekking heeft op het artikel op pagina 7 en de advertentie op
pagina 8 van VIA Landgraaf d.d. 18 oktober 2017, 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 het college vooronderstelt, heeft deze neutraliteitsplicht niet alleen betrekking op
de communicatie over het (proces van het) referendum, maar ook op de
communicatie over het onderwerp van het referendum. Wel is het zo dat, anders dan
bij verkiezingen, de neutraliteitsplicht volgens artikel 3 van de code niet betekent, 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.

Volgens bovengenoemde code is het voor de gemeente niet verboden 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 Simons van mening dat de inhoud van de
teksten op pagina 7 en 8 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 de portefeuillehouder c.q. het college in Via Landgraaf kan niet anders worden
uitgelegd dan dat men tegen een herindeling is. Impliciet staat in beide teksten 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 goed 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.
Aanvullend merkt de Commissie met betrekking tot de advertentie op pagina 8 het
volgende op. Doordat bij de advertorial op de bovenste helft van de pagina gebruik is
gemaakt van dezelfde kleurstelling en layout als bij de advertorial op de onderste

helft van de pagina (die afkomstig is van de coalitiepartijen), lijkt het 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.
Voor zover de klacht betrekking heeft op pagina 7 van VIA Landgraaf d.d. 25 oktober
2017 overweegt de Commissie het volgende.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 september 2017 de vragen
vastgesteld die tijdens het referendum worden voorgelegd. Daarbij zijn andere
vragen vastgesteld dan de vragen die in ons advies aan de raad waren opgenomen.
De commissie is, met de heer Simons, van mening dat de tekst op de
gemeentepagina daarom onjuist is en een verkeerd beeld kan scheppen bij de
burgers. Door het college wordt in het verweer niet ingegaan op bovengenoemde

publicatie; wel wordt gesteld dat op de gemeentelijke website aanvankelijk een
foutieve tekst stond en dat deze tekortkoming direct is rechtgezet. De commissie is

gebleken dat de foutieve tekst op de website op of rond 23 oktober 2017 is

gecorrigeerd nadat het college daarop was geattendeerd door de heer Simons. Op
de gemeentelijke facebookpagina is van deze correctie melding gemaakt; tevens is
daarbij vermeld dat de correctie voor het artikel in VIA Landgraaf te laat kwam, In VIA
Landgraaf van 8 november 2017 staat in een interview met de burgemeester correct
vermeld dat de vragen door de gemeenteraad deels zijn aangepast.
De commissie is van mening dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld door een
foutieve tekst te plaatsen op zowel de gemeentelijke website als ook in VIA
Landgraaf. Het college heeft echter juist gehandeld door, voor zover mogelijk, de
gemaakte fout snel te corrigeren via facebook en de website. Hoewel het naar het
oordeel van de commissie nog juister zou zijn geweest als eveneens een duidelijke
correctie was geplaatst in VIA Landgraaf, is de Commissie van mening dat, nu dit
niet is gebeurd, dit niet zwaarwegend is, zodat hieraan geen consequenties hoeven
te worden verbonden. Daarbij speelt ook een rol dat in het interview met de
burgemeester in VIA Landgraaf d.d. 8 november 2017 alsnog de juiste informatie
wordt gegeven.

Gelet op al het bovenstaande is de commissie van mening dat het college zijn
neutraliteitspiicht heeft geschonden, en daarmee tevens het in de verordening
vastgelegde fairplaybeginsel, en dat het college niet correct heeft gehandeld.
Gelijke kansen en elijk speelveld
De heer Simons stelt verder dat er geen sprake is van gelijke kansen en dat er geen
sprake is van een gelijk speelveld. Hij voert daartoe aan dat de tegenstanders van de
herindeling, in vergelijking met de voorstanders, een veelvoud aan (financiële)
middelen beschikbaar hebben. Het college overtreedt naar het oordeel van de heer
Simons het verbod om publieke middelen te gebruiken voor campagnedoeleinden.
De commissie overweegt dat in dit kader relevant is 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. Door de heer Simons worden als voorbeelden van ongelijke kansen
genoemd dat het college 10.000 posters ter beschikking heeft gesteld ten behoeve
van het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf en dat het college de kosten voor een
huis-aan-huis verspreide brief met een oproep voor een door het Burgercomité
georganiseerde tegendemonstratie voor zijn rekening heeft genomen. De commissie
heeft geconstateerd dat deze feiten zich beide hebben voorgedaan op data die
liggen voor 13 juli 2017. De commissie kan en zal deze daarom niet in haar
beoordeling betrekken.
De commissie is verder gebleken dat de stichting Burgercomité Zelfstandig
Landgraaf op 8 september 2017 een subsidie heeft ontvangen van € 4283,40 ten
behoeve van de dekking van griffiekosten en advocaatkosten. Blijkens de
onderliggende stukken is deze subsidie verstrekt ten behoeve van het voeren van

een gerechtelijke procedure die is gestart ten behoeve van de zelfstandigheid en het
voortbestaan van de gemeente. Een dergelijke procedure ligt naar het oordeel van
het college in de lijn van de motie van de gemeenteraad van 20 januari 2017, waarin
de raad heeft aangegeven alle bestuursrechtelijke en juridische middelen aan te
wenden om de regie inzake het herindelingsproces bij de gemeente Landgraaf te
behouden. Gelet hierop is de commissie van mening dat deze subsidieverstrekking
betrekking heeft op het onderwerp van het referendum en derhalve onder de
reikwijdte van de code valt. 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 een subsidie zou ontvangen als zij daartoe een verzoek zou indienen. De
commissie is evenwel gebleken dat de stichting Voor Fusie! een dergelijk verzoek

reeds heeft ingediend en dat daarop op 19 juli 2017 afwijzend is gereageerd. De
stichting had 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.

Met betrekking tot de klacht van de heer Simons dat het college in strijd heeft
gehandeld met het voorschrift dat er geen publieke middelen voor
campagnedoeleinden mogen worden ingezet, merkt de commissie het volgende op.
Op grond van de code mag het college geen publieke middelen gebruiken voor eigen
campagnedoeleinden. Het college mag wel publieke middelen inzetten ter
ondersteuning van de campagnes van de voor- en tegenstanders. Dit dient dan wel
op gelijkwaardige basis te geschieden. Uit het bovenstaande blijkt dat van een
dergelijke gelijke ondersteuning geen sprake is. Het college heeft daarom ook op dit
punt zijn neutraliteitsplicht en het fairplaybeginsel geschonden.
Transparantie ondersteuning politieke partijen
De heer Simons is van mening dat de ondersteuning van politieke partijen niet
transparant is, omdat het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf is opgericht door
prominente leden van twee coalitiepartijen.
De commissie merkt op dat de geboden ondersteuning niet aan de politieke partijen
is gegeven, maar aan de stichting. De stichting dient aangemerkt te worden als een
aparte entiteit, los van de politieke partijen. Het college dient deze stichting, die
tegenstander is van de herindeling, gelijk te behandelen als een voorstander. Zoals
hierboven is gebleken, is de commissie van mening dat het college op dat punt zijn
neutraliteitsplicht heeft geschonden.
Duidelijke referendumvraaq
De heer Simons stelt dat de referendumvraag niet voldoet aan de in de code

vastgelegde eis dat de vraag duidelijk moet zijn, niet misleidend mag zijn en niet de
suggestie van een bepaald antwoord mag bevatten.

Zoals hierboven reeds vermeld, heeft de gemeenteraad niet de vraagstelling
overgenomen zoals opgenomen in het advies van onze commissie. In tegenstelling
tot de heer Simons is de commissie echter van mening dat de huidige vragen niet tot
verwarring hoeven te leiden. Indien iemand, zoals de heer Simons stelt, voorstander
is van een herindeling met Heerlen, maar nog groter voorstander van een herindeling
op grotere schaal, staat niets eraan in de weg om bij beide vragen Voor in te vullen.
Oordeel commissie
Gelet op al het bovenstaande is de commissie van mening dat de klacht gegrond
moet worden geacht.

Hoewel de verordening aan de commissie geen sanctiebevoegdheden toekent, 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,
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- ais
tegenstanders. Gelet op 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, om 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;

3. besluit dat deze uitspraak openbaar wordt gemaakt.
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