16bb5792

Raadgevend referendum met betrekking tot de Woonvisie

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het vdorstel van de voorzitter van de gemeenteraad van 30 juni 2016 met
betrekking tot het definitieve verzoek voor het houden van een raadgevend referendum
naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie, nummer 16bb5571;

gelet op de bepalingen van de Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda
Rotterdam 2014;
ovenrvegende dat:
hij op 12 mei 2016 heeft besloten dat het inleidend verzoek voor het houden van een
raadgevend referendum over de Woonvisie en in het bijzonder de vermindering van de
sociale woningvoorraad voldoet aan de bepalingen van de Verordening inspraak,

burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014;

het voorstel tot vaststeliing van de Woonvisie is aangemerkt als een ondeniverp waarover
een raadgevend referendum kan worden gehouden;
dit besluit naar aanleiding van het inleidend verzoek voor een raadgevend referendum
op 13 mei 2016 openbaar is gemaakt en dat daarna gedurende de indieners van een
verzoek gedurende zes weken de gelegenheid zijn gesteid het inleidende verzoek om te
zetten in een deﬁnitief verzoek voor een raadgevend referendum;
er op 24 juni 2016 een definitief verzoek is ontvangen voor het houden van een
raadgevend referendum naar aanleiding van het raadsvoorstel tot vaststelling van de

Woonvisie en in het bijzonder de vermindering van de sociale woningvoorraad;
het definitieve verzoek binnen de daarvoor geldende termijn is ontvangen;
de ondertekenaars van het definitieve verzoek van het Actiecomité Woonreferendum te
weten mevrouw B. van Huuksloot en de heren J.R. La Gordt Dillie, M. van Lent en
G.J.L.M. Verhaegen, voldoen aan de voonivaarden van de Kieswet zoals die van

toepassing zijn verklaard in de Verordening;

het deﬁnitieve verzoek wordt ondersteund door 10.838 personen die hun naam op een

iijst ter ondersteuning van het verzoek hebben geplaatst;

op basis van een steekproefsgewijze controle van de lijsten ter ondersteuning van het
inleidend verzoek een foutmarge van 6,66 % is vastgesteld;
op basis van deze controle van 10.116 personen de ondersteuning als geldig kan
worden aangemerkt;

de geldig verklaarde ondersteuningsverklaringen van het inleidende verzoek, zijnde
2.753 ondersteuningsverklaringen, eveneens van toepassing zijn voor de ondersteuning
van het deﬁnitieve verzoek;
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er in totaal 12.869 ondersteuningsverklaringen als geldig kunnen worden aangemerkt;
het ondenrverp van het definitieve verzoek niet is uitgesloten als onderwerp tot het

houden van een raadgevend referendum;
Voorts overvvegende dat:

een raadgevend referendum wordt gehouden binnen 26 weken nadat het besluit tot het
houden van het referendum is genomen;

een raadgevend referendum niet eerder wordt gehouden den 13 weken na vaststelling
van de vraagstelling voor het referendum;
zijn voornemen om op 25 augustus 2016 te besluiten omtrent de vraagstelling voor het
raadgevend referendum;
kennis genomen hebbende van de opvatting van de referendumcommissie;
de finale besluitvorming over de Woonvisie nog voor eind 2016 kan plaatsvinden;

besluit:

1. Te bepalen dat het definitieve verzoek van het Actiecomité Woonreferendum,
vertegenwoordigd door mevrouw B. van Huuksloot en de heren J.R. La Gordt Dillie,
M. van Lent en G.J.L.M. Verhaegen, tot het houden van een raadgevend referendum

naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie en in het bijzonder de
vermindering van de sociale woningvoorraad, voldoet aan de vereisten zoals bepaald in
de Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014.
Een raadgevend referendum te houden naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling
van de Woonvisie en in het zonder de voorgenomen vermindering van de sociale I
goedkope woningvoorraad;

Het raadgevend referendum te houden op woensdag 30 november 2016.
Dit besluit op 8ju1i 2016 openbaar te maken door publicatie op de website van de
gemeente Rotterdam.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2016.
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