
 

 

 

 

 

 

Fractie: Socialistische Partij (SP) 

Naam: Denise van Sluijs 

Onderwerp: Campagne posters referendum 

Datum indiening vragen: 4 maart 2016 

 

De gemeente Noordoostpolder doet het democratisch proces geweld aan door geen 

verkiezingsborden te plaatsen in aanloop naar het Oekraïne-referendum op 6 april. De 

grote borden waarop partijen bij lokale, provinciale en landelijke verkiezingen hun 

posters plakken, moeten daarom ook nu worden neergezet, vindt de SP. Volgens 

burgemeester Aucke van der Werff zijn verkiezingsborden een middeleeuws medium. 

 

De SP staat voor een transparant en eerlijk democratisch proces met alle ruimte voor 

communicatie van zowel de voor- als tegenstanders van het Associatieverdrag. Deze 

communicatie moet op alle mogelijke wijzen kunnen worden geventileerd. Het niet 

plaatsen van deze ‘verkiezingsborden’ frustreert de communicatie en het democratisch 

proces. 

 

Het heeft de schijn dat de gemeente Noordoostpolder de opkomstpercentage van het 

referendum negatief wil beïnvloeden, waardoor het door de bevolking afgedwongen 

referendum wellicht niet de vereiste opkomst van 30% zal halen. 

 

Tijdens het vragenhalfuur RTG en het motiedebat zijn de volgende vragen aan de orde 

geweest: 

 

1. Bent u het met de SP eens dat het democratisch proces wat wij in Nederland 

hebben een groot goed is? 

2. Welke zwaarwegende argumenten heeft u om de zogeheten verkiezingsborden 

niet te plaatsen? 

3. Bent u het met ons eens dat het niet plaatsen van verkiezingsborden een 

beperking oplegt aan partijen om hun campagne te voeren, en u daarmee het 

democratisch proces frustreert en onrecht aandoet? 

4. De SP wil dat u alle middelen aanspreekt om zowel de voor- als tegenstanders 

de ruimte te geven campagne te voeren op aangewezen plekken. Hoe gaat u 

hier invulling aangeven? 

5. Bent u het met de SP eens dat ‘wildplakken’ ten behoeve van het referendum 

ongewenst is? 

6. Mocht u blijven volharden in het niet plaatsen van borden, op welke manier 

gaat u de Algemeen Plaatselijke Verordening handhaven mocht er meer 

‘wildplakken’ plaatsvinden? 

 

 

In de gemeenteraadsvergadering van 22 februari 2016 heeft de burgemeester 

aangegeven dat de SP lantaarnpaal borden kan plaatsen.  

 

Vragen, in aanvulling op genoemd vragenhalfuur en debat:  

1. Zijn deze borden kosteloos zonder vergunning te plaatsen door de SP? 

Antwoord: 

Nee. Voor het plaatsen van aankondigingsborden (lantaarnpaalborden) is een 

vergunning nodig op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 

2.10. Voor deze vergunning worden legeskosten in rekening gebracht (€ 24,10). 



Vaak zorgt een bedrijf voor de definitieve plaatsing. Ook zij brengen kosten in 

rekening. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. 

 

2. De SP is benieuwd welk middel de gemeente tijdens de eerst volgende Tweede Kamer 

verkiezingen in gaat zetten in plaats van de verkiezingsborden? 

 

Mochten er tijdens de tweede kamer verkiezingen wel borden worden geplaatst 

dan zouden we graag willen weten. 

 

Antwoord: 

Naar mening van het college is de inzet van verkiezingsborden uit de tijd. Het 

college praat graag over de mogelijkheid de borden voor altijd af te schaffen. 

De communicatie commissie vanuit de raad adviseert over dit onderwerp.  

 

 

3. Waarom dan wel borden en waarom dan nu niet? 

Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 2. 

 

Naar aanleiding van onderstaande informatie de volgende aanvullende vragen: 

 

Den Haag 

Gemeenten krijgen eenmalig en maximaal dertig miljoen euro om het referendum over 

het associatieverdrag met Oekraïne te organiseren. Dat is 10 miljoen euro meer dan 

eerder door het kabinet toegezegd. Minister Plasterk (BZK) schrijft vandaag aan de 

Tweede Kamer dat hij en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarover 

overeenstemming hebben bereikt. 

Het kabinet vindt het belangrijk dat het referendum van zes april aanstaande goed wordt 

voorbereid en georganiseerd. Tegelijkertijd is het onbekend hoeveel referenda er in de 

toekomst worden gehouden en moet daarom goed gelet worden op de kosten. De VNG 

onderschrijft dit en is akkoord met de toegezegde vergoeding van het Rijk. 

Het organiseren van een referendum is eenvoudiger dan van algemene verkiezingen. Zo 

zijn er geen kieslijsten met partijen en is het tellen van stemmen (voor of tegen) 

gemakkelijker. De kosten liggen dan naar verwachting ook lager dan bij verkiezingen. 

Om daar preciezer inzicht in te krijgen zal een onafhankelijke commissie in kaart brengen 

hoe een referendum zorgvuldig en sober kan worden georganiseerd. De resultaten van 

dat onderzoek zijn na de zomer beschikbaar en vormen de basis voor verder overleg met 

de VNG over de manier van bekostigen van mogelijke toekomstige referenda. 

 

Vraag: 

Hoeveel geld heeft onze gemeente in totaal ontvangen voor het organiseren van het 

referendum? 

 

Antwoord: 

Het bedrag dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het referendum 

wordt versleuteld in de algemene uitkering. Het geld uit de algemene uitkering 

komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Afgaande op 

berichtgeving hieromtrent komt de bijdrage van het Rijk aan het referendum 

neer op zo’n € 77.500 - € 80.000. Naast de begrote 35.000 euro zijn de kosten 

voor de inzet van de ambtelijke uren circa 92.000 euro (gebaseerd op de 

tijdverantwoording tijdens de europese parlementverkiezing van 22 mei 2014. 

 

 

Tekst circulaire gemeentefonds 

 



 
 

wat zijn de uitgaven voor dit referendum? 

Antwoord: 

35.000 euro 

 

waaraan wordt het geld uitgegeven? (graag een begroting van de euro's) 

Antwoord: 

 

U343040 Presentiegelden etc.  (fiscaal belas C032 Klant Contact Centrum 12500,00 

U343044 Schrijf- en bureaubehoeften C032 Klant Contact Centrum 

6500,00 

U343047 Porti en vrachtlonen C032 Klant Contact Centrum 

7705,00 

U343053 Huur / onderhoud hardware C032 Klant Contact Centrum 

 

U343072 Huren C032 Klant Contact Centrum 

3750,00 

U343099 
Overige kosten goederen en 
diensten 

C032 Klant Contact Centrum 

4545,00 

    
35000,00 

 

In onze eerste vragenronde over het referendum ging men van een lager opkomst 

percentage uit dan gemeente/provincie.  

bij het referendum 10 jaar geleden was de opkomst beduidend hoger. Op welk 

percentage zijn er stembiljetten besteld? 

Antwoord: 

Opkomst van 60% 

 

Datum beantwoording vragen: 15 maart 2016 

Contactpersoon: Francien van Golen 

E-mail adres:  f.vangolen@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633306 

 


