Resultaten vragenronde Referendum ja/nee, januari 2021

Breed draagvlak voor referenda
In de periode van 16 januari tot 30 januari 2021 werd het Burgerpanel geraadpleegd over de
vraag of voor de gemeente Raalte een referendum mogelijk zou moeten zijn. De vragenlijst
werd ingevuld door 173 deelnemers. De uitslag was duidelijk: maar liefst 81% van de
respondenten is vóór een referendum. Het grootste deel (80%) heeft daarbij een voorkeur
voor een raadgevend referendum vóór een raadsbesluit. En 69% van de respondenten vind
dat zowel de gemeenteraad als inwoners het initiatief tot een referendum moet kunnen
nemen.
Bij elke vraag was er ruimte om een toelichting te geven op het gegeven antwoord. Daar
werd ruim gebruik van gemaakt.
Onderstaand alle gegeven toelichtingen.
Vraag 1: Wat is in het algemeen uw gevoel/gedachte over een referendum (u kunt max 3
opties aanvinken.
1

Ik heb liever een (raadgevend) referendum vóór een raadsbesluit, dan een
(correctief) referendum achteraf. Een correctief referendum heeft voor mij iets
als ‘mosterd na de maaltijd’.

77

51%

2

Met een referendum heb je een instrument om als inwoner op belangrijke
onderwerpen aan de noodrem te kunnen trekken. Hoe kun je daar nu op
tegen zijn.
Elk middel dat de positie van inwoners versterkt is welkom. Ik ben dan ook
voor een referendum, in welke vorm dan ook.
Ik ben voor een bindend referendum, maar als dat volgens de wet niet kan,
dan is een raadgevend referendum een goed alternatief.

70

46%

64

42%

25

17%

5

Ik ben voor één bindend referendum per vier jaar, en dat noemen we
verkiezingen.

24

16%

6

Ik ben voor een referendum maar alleen als de uitslag bindend is. Ik hoef
geen alternatief.

16

11%

7

Ik vind dat ik te weinig weet over de voor- en nadelen van referenda om er
goed over te kunnen oordelen.
Ik ben tegen referenda omdat je bij referenda vaak een keuze moet maken
over iets waar je vaak te weinig verstand van hebt.

15

10%

15

10%

Ik heb liever een correctief referendum ná een raadsbesluit (als je exact weet
wat de raad heeft besloten), dan raadgevend vóóraf.
Ik heb niets met referenda. Politici doen uiteindelijk toch wat ze zelf willen.

12

8%

9

6%

3
4

8
9
10

Gegeven algemene toelichtingen na de inleidende vraag:


Soms worden er besluiten genomen die belachelijk zijn. Zoals geld lenen voor de bouw van een
nieuw gebouw voor de voedselbank. Als inwoner van Raalte wil ik mijn stem tegen dit soort
(domme) besluiten kunnen laten horen.
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Burgers stemmen veelal vanuit gevoel of uit eigenbelang. Politici behoren onpartijdig voors en
tegens af te wegen en voor het belang van het volk als geheel op te treden. Ik wil niet dat
burgers die niet verder kijken dan hun neus lang is een te grote invloed kunnen hebben.
Raadgevend in deze vorm, geen verkiezing
Ik ben tegen, maar als het er toch komt dan alleen raadgevend
De raadsleden vertegenwoordigen, als ze het juist doen de bewoner. Door je oor te luister te
leggen kun je als raadslid bepalen wat je zou moeten stemmen. Zeker bij belangrijke zaken zou
je de achterban moeten horen. Dat kan op een andere manier dan via een relatief duur
referendum. Zeker als deze slechts raadgevend is.
Ik vind wel dat er een minimum opkomst percentage bepaald moet worden van meer dan 50%
om zo'n referendum bindend te maken. (De exacte percentage mag door de gemeenteraad
bepaald worden)
Ik ben in het algemeen voor raadgevende (maar niet bindende) referenda
Deze opties sturen wel heel erg naar het positief tegenover een referendum staan. Ik ben
tegen een referendum omdat mijns inziens inwoners in de gemeente Raalte enorm betrokken
worden bij het te vormen beleid. Komt er een referendum dan kunnen inwoners hun mening
geven die inderdaad vaak te weinig kennis over een onderwerp hebben en zomaar, vanuit
emotie, ergens tegen zijn en geen belangen afwegen.
De raad zit er voor de burgers, komt nu vaak voor dat er besluiten genomen worden waar de
burgers niet achter staan. Dit is jammer en onnodig luisteren naar de bevolking is altijd goed.
ik volg momenteel de wereldpolitiek, de landelijke-politiek en de regionale-politiek en ik krijg
er steeds meer schik in. Ik vind dit een interessant discussie, maar kies voor een raadgevend
referendum i.p.v. een bindend om te voorkomen dat 'wappies' hun zin door willen drukken. Dit
moet een taak blijven van de regerende actieve politici maar wel met de kennis van wat er in
de achterban leeft
Ik ben tegen een referendum, omdat een referendum in de praktijk vaak veel discussie
oplevert: bv t.a.v. het onderwerp, t.a.v. de vraagstelling, t.a.v. de uitvoering etc.
Jullie willen wel heel graag een referendum he. Deze vraag geeft weinig ruimte om tegen te
zijn. Een dergelijke vraagstelling bij een referendum en een opruiende campagne kan zomaar
leiden tot een zeer populair maar onverstandig besluit.
De opkomst bepaalt of een referendum bindend of correcties is: bij 65% bindend, bij 50%
correctief, daaronder geen invloed.
Er zit een gevaar in referenda. Je kunt je bestuurlijke slagkracht verliezen omdat iedereen over
alles mee wil/moet beslissen. Vaak weet men niet alle achtergronden van de zaak en kiest men
erg populistisch.
Uiteindelijk doen politici toch wat ze willen en noemen dat dan een compromis of water bij de
wijn. Ze staan niet bekend om hun eerlijkheid of betrouwbaarheid. Jammer genoeg.
Ik zou soms terug verlangen naar wethouder Jansen. Duidelijk iemand van het volk. Zocht het
volk op en was lekker pragmatisch. De goede oude tijd..?..
Ik ben voor een raadgevend referendum, maar tegen een bindend referendum. Besturen is een
vak en bestuurders horen vaklieden en experts te zijn. Meeste stemmen gelden is niet altijd
een goed criterium, zeker niet als de stemmer te weinig kennis van het onderwerp heeft. Dan
speelt gevoel een te grote rol.
Uiteraard spreekt mijn gedachten en ook mijn gevoel dat een referendum, indien ingezet (!!) ,
een belangrijk instrument is voor een democratisch bestuur dat nóg democratischer kan
besturen middels de optie referendum vóór een raadsbesluit. De minder ingelezen
vertegenwoordiging.....kunnen hun gedachten over e.e.a. laten gaan en op grond van deze
bredere visie een beter besluit nemen. Voor bewoners is een referendum zeker een item om
invloed uit te oefenen.
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Ben sterk voorstander van referendum, mits op duidelijke manier geregeld.
Bij een referendum zijn tegenstemmers meestal oververtegenwoordigd waardoor geen goed
beeld ontstaat voor de mening van de gehele bevolking. Het kan een democratische beslissing
van de gekozen gemeenteraad in de weg staan
Aan de ene kant vind ik inspraak van burgers zeer waardevol, zeker op regionaal vlak. Aan de
andere kant zie je dat in de nationale setting een referendum simpelweg niet werkt. Dit komt
doordat het vraagstuk complex is en de stelling op het referendum diepgang ontbreekt. Dit
wordt dan bijvoorbeeld door bepaalde groepen (met een specifieke agenda die weinig te
maken heeft met het daadwerkelijke onderwerp) uit context genomen om mensen te
overtuigen dat ze iets moeten stemmen wat in voordeel is voor deze groep, terwijl de mensen
die de stem uitbrengen eigenlijk niet goed begrepen hebben wat hun stem precies betekend. Ik
heb hier geen ervaring mee maar mogelijk is dit probleem niet of nauwelijks aanwezig op
regionale referenda; als dit het geval is zie ik wel het voordeel in van het houden van
referenda. Hierbij mag het vraagstuk niet te complex zijn, maar de uiteindelijke vraag waarop
gestemd wordt mag ook niet te veel versimpeld worden. Als aan 1 van deze 2 niet voldaan
wordt is een referendum eigenlijk ongeschikt. Tot slot is het belangrijk om de inwoners van
informatie te voorzien die pleit voor beide kanten van een referendum en de verschillen
duidelijk uiteenzet, zodat inwoners een weloverwogen beslissing kunnen maken. Er moet
rationeel gestemd worden en zo min mogelijk met gevoel.
Voorafgaande moet voldoende informatie voorhanden zijn waarin de voor en nadelen,
consequenties etc. worden weergegeven
Ik vind het mooi dat burgers hun stem kunnen laten horen, echter heeft dat daadwerkelijk
invloed op de besluitvorming van de gemeente. Wanneer de gemeente er zelf van overtuigd is
dat een aantal zaken gedaan moeten worden dan heeft een referendum weinig zin want in
principe is het besluit al genomen.
Toetsen van raadsbesluiten is goed maar dan ook met de mogelijkheid om een alternatief te
geven
Het is goed wanneer burgers zich ergens over kunnen uitspreken. Echter is het ook zeer
belangrijk dat er duidelijke, betrouwbare en onafhankelijke bronnen van informatie
beschikbaar zijn zodat de burger zich goed kan inlezen.
Ik vind een referendum wel belangrijk maar heb ook het idee dat de politiek vaak toch doen
wat ze zelf willen. Zeker in deze tijd is hoor en wederhoor belangrijk.
Ik ben voor een referenda, enkel als het om concrete keuzes gaat waarbij de gevolgen ook
goed te overzien zijn.

Vraag 2: Als u vandaag moet kiezen, kiest u dan vóór of tegen een referendum voor de
gemeente Raalte.
Voor : 81%
Tegen : 19%
Toelichtingen van voorstanders (81%):




Juist bij een gemeente kan het helpen om referenda in te stellen, dit omdat bewoners hier vaak
direct door geraakt worden.
Mits, raadgevend vooraf aan een besluit van democratisch gekozen gemeenteraad. En Max 5 x
per jaar, en niet voor elke habbekrats
De opkomst bepaalt of een referendum bindend of correcties is: bij 65% bindend, bij 50%
correctief, daaronder geen invloed.
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alleen als raadgevend referendum vooraf.
Voor een referendum maar alleen bindend/raadgevend als de opkomst, van de betreffende
inwoners, minimaal 66% is. En de kwestie goed onderbouwd is. Dus voor het referendum het
huiswerk voor elkaar hebben.
Maar het moet wel een raadgevend referendum zijn voor een raadsbesluit
Maar wel als raadgevend. Ik verwacht dat bij zaken die een bepaalde groep aangaan er met
veel emotie wordt gestemd en de ‘gewone’ burger niet in staat is met een helicopterview de
overliggende gevolgen van besluiten te kunnen inzien. Iets wat op korte termijn voordelig kan
zijn zou op langere termijn wellicht veel minder gunstig kunnen zijn. Maar de burger is alleen
op de hoogte van wat er nu gaande is.
Alleen raadgevend!
In een democratie is het niet meer dan logisch dan dat burgers vaker worden geraadpleegd dan
alleen tijdens de verplichte verkiezingen. Deelnemen aan politieke partijen is niet iedereen
gegeven, dus is een alternatief via referenda een goede zaak.
Extra inspraak vind ik altijd goed. Mits hierbij de gemeente wel volledig open is met de voor en
tegen argumenten.
Mee kunnen beslissen

Toelichtingen van tegenstanders (19%):















Je moet soms kiezen tussen slechte ideeën die je beide niet wilt
Als het puntje bij het paaltje komt doen ze toch wat ze zelf willen
Een raadgevend referendum is niet bindend. Dus een wassen neus waar ze mee kunnen doen
wat ze willen
Mocht de gemeente mijn mening niet delen, dan puur raadgevend, niet bindend. Zie
bovenstaande toelichting.
Geen verkiezing. Alleen in deze vorm, informatief
Diegenen die tegen een onderwerp zijn, zijn meestal de hardste schreeuwers
Bindend is mogelijk interessant voor sommige belangrijke zaken, maar raadgevend vind ik
onnodig, duur en tijdrovend.
De grootste schreeuwers laten hun stem horen zonder genoeg inhoudelijk te weten.
Geïnteresseerde en betrokken inwoners krijgen genoeg kans om zich met beleid te bemoeien.
We moeten voorkomen dat inwoners met te weinig kennis van zaken zomaar vanuit emotie
een goed doordacht besluit kunnen tegenhouden.
omdat ik er nu te weinig vanaf weet, ik zou me er eerst in moeten verdiepen
Ik vermoed dat de meeste vraagstukken te complex zijn om d.m.v. een referendum te peilen.
Bovendien is een platform als dit burgerpanel zeer geschikt om te peilen en kan men
uitgebreider uitweiden over het onderwerp en de burger kan zijn antwoord toelichten, i.t.t. het
zwart-wit moeten denken bij een 'voor/tegen' antwoord op een referendum.
De gemeenteraad vertegenwoordigd ons.

Vraag 3: Kiest voor een raadgevend referendum vóór een raadsbesluit, of voor een
referendum achteraf (correctief).
Raadgevend vooraf

: 80%

Correctief achteraf
Wil niet kiezen

: 10%
: 9%
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Toelichting bij correctief/achteraf (10%)


Het soort referendum dat mijn voorkeur zou hebben is sterk afhankelijk van het onderwerp

Toelichting bij Vooraf (80%):


Ik denk dat een correctief referendum onnodig veel tijd kost en meer bureaucratie oplevert.



Ik vertrouw er ook niet op dat mijn mening na een genomen besluit nog effect heeft.



raadgevend achteraf lijkt me zinloos, een weloverwogen besluit terugdraaien brengt meer
verliezers/verliezen



Kunnen ze rekening houden met de uitslag wat de inwoners willen.



Bv asielzoekerscentrum, vooraf referendum.



Vooraf is altijd beter. Dan kan de gemeenteraad de opinie van de burger mee nemen in de
beslissing.



Vooraf. Dan kan er altijd nog aanpassingen aangebracht worden op het voorstel.



Ik kan deze vraag niet correct beantwoorden, De opkomst bepaalt of een referendum
bindend of correctief is: bij 65% bindend, bij 50% correctief, daaronder geen invloed.



Voorwaarde is wel dat inwoners over voldoende informatie kunnen beschikken om tot een
weloverwogen keuze / advies te komen. Er bestaat een uitspraak: Inspraak zonder inzicht
leidt tot uitspraak zonder uitzicht.



En weer een rare vraagstelling. Ik vind dat je ze moet combineren. Als het plan goed
uitgewerkt is kun je achteraf ook corrigerend raadgeven, voordat het plan daadwerkelijk
wordt uitgevoerd.
Raadgevend vooraf is vrij lastig omdat je nooit weet welke plannen er gemaakt worden en
vooral wat de uitwerking is voor betreffende inwoners. En dan heb je ook nog alle
(gerechtelijke) procedures die gevolgd moeten worden.



openheid, transparantie, informatief, adaptief



Uitgangspunt mag zijn dat de politieke partijen handelen in het belang van de burger en als
partijen onderling zoveel mogelijk tot een gedragen standpunt komen. Daarom maximale
informatie en afstemming vooraf. Een referendum achteraf geeft alleen maar meer kans op
het vermengen van het onderwerp met andere partijpolitieke belangen.



In belangrijke kwesties is naar mijn mening ook een correctief referendum goed, want bij
veel belangrijke punten kan pas later een goed oordeel gevormd worden.



Een correctief referendum heeft voor mij iets als ‘mosterd na de maaltijd’



Als er dan toch een referendum komt, doe dan een referendum van tevoren om de mening
te peilen. Dit kan de besluitvorming van de gemeente beïnvloeden zodat er zoveel mogelijk
aan ieders wensen wordt voldaan. Het correctief referendum is raadgevend dus daar kun je
weinig waarde aan hangen. Iets terugdraaien kost immers veel (meer) tijd, geld en moeite.



Achteraf heeft weinig zin want in principe is het besluit al genomen



Hierop kan de politiek bijschaven en iets brengen wat door de bevolking gedragen wordt.
Zonder feedback is het moeilijk beslissen, maar hoop dan wel dat de raad hier naar
luistert/handelt.

Ik ben tegen referenda en wil dus ook niet kiezen
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De Raalter burger een stem geven is tof. Maar we hebben raadsleden gekozen om
besluiten te nemen. 1x per 4 jaar kunnen we ze daar op afrekenen, of eerder als ze iets
heel stoms doen. Ze lopen een persoonlijk risico. Deelname aan een referendum is
anoniem en onvoorzichtige besluiten hebben geen persoonlijke consequenties. Er staat
dus geen straf op luisteren naar de onderbuik en emoties die niet altijd de beste
raadgever zijn. Kunnen we geen ander idee bedenken dan een referendum?

Vraag 4: Sommige gemeente kozen voor een referendum waarbij alleen de raad deze mag
uitschrijven. Anderen gemeenten legden het initiatief bij inwoners neer. Wat zou volgens
u voor Raalte de beste optie zijn:
Het zou goed zijn als juist inwoners het initiatief kunnen nemen, zonder dat de raad dat
tegen kan houden
: 10%.
Beide opties zouden moeten kunnen : 69%
Laat initiatief bij raad
: 12%
Ik wil niet kiezen
: 9%
Toelichtingen: Initiatief bij inwoners (10%)





Ik twijfel tussen beide opties. Maar ik wil het initiatief bij de burgers houden en niet bij de
gemeenteraad.
Deze optie alleen als het referendum raadgevend is. Ik vind niet dat burgers bindende
referenda mogen initiëren.
moet wel 66% gestemd hebben met een meerderheid van 50%
Het nadeel van initiatief bij inwoners leggen is dat bij ieder besluit een referendum
aangevraagd kan worden. Er zou dan bijvoorbeeld drempel vastgesteld kunnen worden met
minimum aantal ondersteunende handtekeningen.

Beide opties zouden moeten kunnen: 69%.








Het moet van beide kanten komen. Onenigheid is nooit een optie aan het eind.
Betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek en besluitvorming kan hiermee worden
gestimuleerd. Vooral als inwoners zelf ook het initiatief kunnen nemen, geeft dit een beeld en
gevoel van gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Wederom keuzeantwoorden met een dubbel gevoel! Wees duidelijk (niet dwingend) wat de
bedoeling is en leg mensen goed uit wat de plannen zijn, wat de gevolgen zijn en welke
procedures er gevolgd moeten worden. Dan is het ja of nee of weet niet. En daaronder kan de
stemmer een toelichting geven.
Voorbeeld nieuwe woningbouw: Vraag/kijk (referendum) eerst waar er behoefte aan is
(ouderen, jongeren, doorstroom of een mix). Vraag/kijk dan naar een locatie
(Wegkopen/verbouwen industrie in de bebouwde kom, aankoop grond buiten de bebouwde
kom, enz.) Presenteer dan een plan van aanpak, met de te volgen procedures, en leg dat
nogmaals voor om over te stemmen. Dan kunnen raadgevend en corrigerend beide werken.
Zie eerdere opmerking m.b.t. alleen raadplegen tijdens verkiezing. Een goede mix tussen beide
mogelijkheden kan de betrokkenheid van de burger versterken.
Als er dan toch referenda mogelijk zijn zou eenieder deze moeten kunnen starten, mogelijk wel
met een drempel voor een aantal handtekeningen van inwoners van de gemeente Raalte die
dit referendum steunen.
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Punt is hierbij dat het volledig situatieafhankelijk is. In bepaalde gevallen kan het initiatief
vanuit de gemeenteraad komen, maar initiatief vanuit burgers moet zeker ook mogelijk zijn.
Het belangrijkste is wat mij betreft in ieder geval dat de lokale politiek vooral blijft
communiceren met burgers, zodat bekend is wat er speelt.
Een duidelijke drempel (aantal inwoners) om een referendum te houden.
Beide altijd beter
Uiteraard moet er niet om ieder wissewasje een referendum komen.
Vind dat het ook afhangt van de inpakt die het kan hebben op de burger. Hoeveel geld en
menselijk belang is er mee gemoeid.
zowel raad als inwoners

De gemeenteraad weet het beste wat er speelt, dus laat het initiatief bij de gemeenteraad (12%)



Als inwoners het voor het zeggen krijgen, dan krijg je voor elk wissewasje een referendum.
Niks mis mee als de gemeenteraad evt. raad vraagt. Initiatief vanuit de gemeenteraad is het
beste.
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