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Onderwerp

Brief SP Reglement van Orde

Voorstel

1) Kennisnemen van de brief van 2 februari 2016 van de SP fractie Weert
2) Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief

Inleiding

Op 2 februari 2016 heeft de SP Weert vragen gesteld over het Referendum
associatieverdrag Oekraïne (zie bijlage). Deze vragen worden gesteld op grond van artikel
40 van het Reglement van Orde. Verzocht is om een schriftelijke beantwoording.
De vragen zouden binnen 30 dagen na de dag van ontvangst beantwoord moeten zijn, dus
uiterlijk donderdag 3 maaft 2016.
Bijgevoegd is de concept-antwoordbrief aan de SP. Samenvattend komt de beantwoording
van de brief op het volgende neer:

- Op 6 april zijn in de gemeente Weert drieëntwintig stembureaus open. Dit zijn er
drie minder dan gebruikelijk. De gemeente heeft ernaar gestreefd het
gebruikelijke aantal stembureaus open te houden, maar wegens afmeldingen is dit
helaas niet gelukt.

- De stembureaus zijn geopend van 07.30- 21.00 uur. Dit zijn de gebruikelijke
openingstijden,

- Naast de drieëntwintig reguliere stembureaus wordt ook een mobiel stembureau
ingezet op dezelfde locaties als bij andere verkiezingen.

- De gemeente Weert informeert de kiezers via diverse kanalen over het
referendum, te weten:

. Digitalecommunicatiemiddelen

. Traditionele communicatiemiddelen

. Social Media
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a Overige middelen:

Beoogd effect/doel

Verheldering geven aan de SP fractie Weert, door middel van de beantwoording van de

door hen op grond van artikel 40 van het Reglement van orde gemeenteraad gestelde

vragen.

Argumenten

Schriftelijke vragen worden volgens het Reglement van orde gemeenteraad binnen 30

dagen schriftelijk beantwoord. Om aan het Reglement te voldoen, is het zaakdeze vragen

[¡innen de daarvoor gestcldc tcrmijn te beantwoorden.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toePassing

Uitvoering/evaluatie

Communicatie/ ParticiPatie
Voor wie is dit advies van belang?:

- Raadsleden
- Overigen(bijv,afzender/aanvrager)

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken :

- Brief

Geadviseerd wordt de voloende oarticipatie-instrumenten te gebruiken :

- Niet van toePassing

Overleg gevoerd met

Intern:
- Hoofd afdeling Publiekszaken
- Afdeling Communicatie
- Medewerkers afdel i n g Pu bl ieksza ken ( Backoffice)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Openbaar:
Niet van toepassing

Niet openbaar:
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- Brief van de SP fractie Weert "Referendum associatieverdrag Oekraine"
- Antwoordbrief SP fractie Weert
- Brief "Diverse vormen van verkiezingsreclame 20t4"
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GEMEENTE vvEERT

SP fractie Weert
J. Goubet
Marinusstraat 23
6006 JT WEERT

Weert, î I tEB.2016

Onderwerp
Ons kenmerk

Referendum associatieverdrag OekraÏne
zl76/015679

Beste meneer Goubet,

Op 2 februa ri 2OL6 heeft u vragen gesteld met betrekking tot het Referendum

associatieverdrag Oekraïne. U doet hiermee een beroep op artikel 40 van het Reglement

van Orde, waarbij u verzoekt om een schriftelijke beantwoording.

Hieronder leest u onze reactie.

Gestelde vragen

De vragen die u stelt in uw brief van 2 februari201,6 gaan over het Referendum

associatieverdrag Oekraïne. Hieronder treft u per vraag ons antwoord aan.

Vroog 7: Zullen in de gemeente Weert op 6 opril het gebruikelijke oantol stemlokolen

geopend zijn? Zullen deze stemlokolen ook gedurende de gebruikelijke tijden geopend ziin?

Zo nee, woarom niet?

Op 6 april zijn in de gemeente Weert drieëntwintig stembureaus open. Dit zijn er drie

minder dan gebruikelijk. De gemeente heeft ernaar gestreefd het gebruikelijke aantal

stembureaus open te houden, maar wegens afmeldingen is dit helaas niet gelukt.

De volgende drie stembureaus zijn gesloten op 6 april:
o St. Franciscusschool, Aldenheerd L0

o Basisschool Leuken, MiddelstestraatTT
¡ Stemlokaal Moesel, Nassaulaan 5

De stembureaus in de St. Franciscusschool en de Basisschool Leuken zijn gesloten vanwege

een verbouwing. De beheerder van Stemlokaal Moesel heeft zich bij ons afgemeld zonder

opgave van reden.

De stembureaus zijn geopend van 07.30- 21.00 uur. Dit zijn de gebruikelijke openingstijden.

Naast de drieëntwintig reguliere stembureaus wordt ook een mobiel stembureau ingezet op

dezelfde locaties als bij andere verkiezingen.

Wilhelminasingel 101
Correspondentle: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail : gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twltter: www.twitter.com/gemeenteweeft



Vraag 2: Op wetke manieren zol de gemeente kiezers informeren over het referendum?

De gemeente Weert informeert de kiezers via diverse kanalen over het referendum, te

weten

Digitale communicatiemiddelen:
- Dewebsitewww.weert.nl/referendum
- Openbare bekendmakingen op www.overheid.nl

Traditionele communicatiemiddelen:
- Artikel in de gemeentewijzer in de weekkrant LWeert

- Persberichten

Social Media:
- Twitter

Overige middelen:
- Jongeren die voor het eerst mogen stemmen omdat ze op 6 april L8 jaar

zijn, ontvangen bovendien een ansichtkaart met een oproep van de

burgemeester om te stemmen.

Vraog 3: ls de gemeente bereid om in het licht van het argument dat het bii het referendum

niet om een strijd tussen politieke portijen madr om een strijd tussen voor- en tegenstanders

gaat, voorofgaond oan het referendum de aanplakborden in Weert te plaotsen?

De raad van de gemeente Weert heeft in de vergadering van 14 juni 2011 besloten in te

stemmen met het bezuinigingsvoorstel de grote verkiezingsborden niet meer te plaatsen.

Hoewel het nu een referendum betreft en geen politieke verl<iezingen, is dit voor ons gccn

aanleiding om voor het aanstaande referendum grote verkiezingsborden te plaatsen en

hiervoor kosten te maken. Wel kunnen voor- en tegenstanders, net als tijdens reguliere
verkiezingen, gebruik maken van sandwich- of driehoeksborden en andere reclame-
uitingen. De mogelijkheden hiertoe en de voorwaarden die daaraan gesteld worden, vindt
u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F apen
gemeentesecretaris
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GEMEENTE vyEERT

De volgende vormen van verkiezingsreclame worden onderscheiden.

1. Flveren:
Het uitdelen van campagnefolders of strooibiljetten voor politieke partijen valt onder de
vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de Grondwet).

Aan het flyeren zijn de volgende voorwaarden verbonden:
¡ Er mogen geen flyers achterblijven op straat, na afloop dient de omgeving schoon

te worden achtergelaten;
. de flyeraars mogen niet op één locatie blijven staan, maar moeten zich door het

gebied verspreiden (geen standplaats);
o er mag niet geflyerd worden op een evenemententerrein, tenzij de evenementen

organisator daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
. er mag geflyerd worden op de zaterdag weekmarkt;
. gelieve minimaal 2 weken voorafgaand aan het flyeren dit te melden bij de

gemeente.

Actie: melding aan afdeling VTHx en achtergebleven flyers op straat opruimen

2. Posters bii winkels/bedriiven of particulieren:
Het aanbrengen van een aanplakbiljet/poster op een raam bij winkels/bedrijven of bij
particulieren.

Aan het aanbrengen zijn de volgende voorwaarden verbonden:
. Toestemming van de eigenaar van de winkel/bedrijf;
. Bij voorkeur aanbrengen in het inwendige gedeelte van het gebouw.

Actie: geen

3. Standolaats:
Het innemen van een vaste plaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor publiek
toegankelijk plaats in de openlucht, t.b.v. het promoten van de eigen politieke partij of
persoon. Hierbij mag men gebruik maken van een kraam, tafel, partijtent e.d.

Aan het innemen van een standplaats zijn de volgende voorwaarden verbonden:
o gebruik van geluidversterkende apparatuur is niet toegestaan
. de standplaats mag niet leiden tot overlast of (verkeer) onveilige situatie;
. na afloop moet de omgeving van de standplaats schoon worden achtergelaten;
. men dient minimaal 4 weken voorafgaand aan het innemen van een standplaats

vergunning aan te vragen bij de gemeente Weert e.a. conform de
Stand plaatsenverordeni ng gemeente Weert;

o politieke partijen betalen leges en precario.

Actie: 4 weken vooraf vergunning aanvragen bij de afd. VTH**

Wilhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl

webs¡te: www.weert.nl - Tw¡tter: www.tw¡tter.com/gemeenteweert



4. Sandwich-/driehoeksborden:
Het tijdelijk plaatsen van verkiezingssandwich-/driehoeksborden op diverse locaties, rond
lantaarnpalen.

Aan het plaatsen van verkiezingssandwich-/driehoeksborden zijn de volgende
voorwaarden verbonden :

. de borden mogen niet worden geplaatst binnen 50 meter van kruisingen of
splitsingen van wegen;

. de borden moeten zodanig worden geplaatst, dat het uitzicht voor weggebruikers
niet wordt belemmerd en reeds eerder aangebrachte borden, verkeerstekens e.d.
niet aan het zicht worden onttrokken;

. de borden mogen slechts worden aangebracht op aluminium of verzinkte masten
en niet meer dan één bord per mast;

. het verkeer (dus ook het voetgangersverkeer) mag niet zodanig worden
belemmerd, dat daardoor de vrijheid en veiligheid in gevaar wordt gebracht;

. de borden moeten van dusdanig materiaal zijn gemaakt en zodanig bevestigd, dat
zij ten gevolge van weersinvloeden niet stuk gaan of losraken;

. de borden moeten met zodanig materiaal worden aangebracht dat de borden niet
los kunnen raken en geen schade veroorzaken aan de voorwerpen waaraan zij
worden aangebracht;

. degene in wiens opdracht de borden zijn geplaatst, is aansprakelijk voor de schade
die ontstaat ten gevolge van het plaatsen, geplaatst houden, losraken of
verwijderen van de borden;

. de aanwijzingen van politie en/of medewerkers afdeling Stadstoezicht bij het
plaatsen van de borden dienen strikt te worden opgevolgd;

o tussen elk te plaatsen bord dient een minimale afstand van 300 meter te worden
aangehouden, zodat de borden voldoende verspreid staan;

. binnen /op de singels, Bassin en Driesveldlaan is het slechts toegestaan om
maximaal 5 borden per partij te plaatsen;

. er mogen alleen borden worden geplaatst binnen de bebouwde kom van Weert en
langs de wegen welke op de bijgevoegde plattegrond zijn aangegeven; er zijn
geen borden toegestaan op wegen in beheer bij Rijkswaterstaat en Provincie;

. mlnlmaal 2 weken voorafgaand aan het plaatsen dlent meldirrg te worderr gedaarr
bij de gemeente, waarna de voorwaarden en plattegrond worden toegezonden;

o de borden mogen worden geplaatst gedurende maximaal 21 dagen voorafgaand
tot 1 dag na de datum van verkiezingen.

Actie: melding bij de afdeling VTHx waarna de plaatsingsvoorwaarden en plattegrond
worden toegezonden.

5. Reclame-uitinoen oo div. locaties:
Reclame op/aan een voertuig, een aanhanger of een constructie op/aan een onroerende
zaak(spanframes/reclamedoeken) zodat deze zichtbaar is vanaf de openbare weg. Deze
vorm van reclamevoeren heeft geen duurzaam en plaatsgebonden karakter mits deze niet
langer duurt dan 7 weken, Hiervoor is dan geen omgevingsvergunning nodig.

Aan het plaatsen van "overige reclame-uitingen" zijn de volgende voorwaarden
verbonden:

o plaatsing alleen op eigen of particuliere grond/gebouwen;
r plaatsing alleen met toestemming van de eigenaar;
. aanhanger/voertuig dient dusdanig te zijn gemaakt dat deze gemakkelijk te

verplaatsen is;
r Ç€êrì hinder of gevaar voor de verkeersveiligheid;
. constructies dienen van dusdanig materiaal zijn gemaakt en zodanig bevestigd,

dat zij ten gevolge van weersinvloeden niet stuk gaan of losraken;
. bij plaatsing oplaan de weg maximaal afmetingen 3mz en maximale hoogte 2

meter vanaf maaiveld;
. duur plaatsing maximaal 6 weken vooraf tot 1 week na de verkiezingen.

Actie: na 7 weken aanwezigheid verwijderen.



Overiqe:
Alle andere vormen van "overige reclame-uitingen" moeten minimaal 2 weken
voorafgaand aan de plaatsing worden gemeld bij de afdeling VTH*. De melding wordt
apart beoordeeld op openbare orde en (verkeers)veiligheid en/of vergunnings/
meldingsplicht.

Waar kunt u de melding/vergunnning aanvraag naar toe sturen?
Meldingen en vergunningaanvragen kunnen gestuurd worden naar gemeente Weert,
Postbus 950, 6000 AZ Weert of digitaal naar gemeente@weert'nl'

Informatiex voor info kunt u contact opnemen met mw. M.Steen bereikbaar op telefoonnr. 0495-
575637 maandag tm vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur.

xx voor info kunt u contact opnemen met dhr. H. van Buggenum bereikbaar op
telefoonnr.O495-575633 maandag tm vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur.
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Kopie aan de gemeenteraad,

Betreft: vragen op basis van art.40 RvO met verzoek om schriftelijke beantwoording.

Weert, 2 februan20l6

Geacht College,

Op 6 april aanstaande vindt er in Nederland een raadgevend referendum plaats over het

associatieoverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraine. Het is gebruikelijk dat de

gemeente zich inzet om de opkomst tijdens verkiezingen of in dit geval een referendum zo

groot mogelijk te laten zljn. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede

informatievoorziening aan alle kiezers en laagdrempeligheid van de verkiezingzelf.

Zullen in de gemeente Weert op 6 april het gebruikelijke aantal stemlokalen geopend

zijn? Zullen deze stemlokalen ook gedurende de gebruikelijke tijden geopend zijn? Zo
nee, waarom niet?

Op welke manieren zal de gemeente kiezers informeren over het referendum?

Enige tijd geleden is besloten om de aanplakborden voorafgaand aan verkiezingen niet meer

te plaatsen. É¿n argument hiervoor was dat politieke partijen eigen middelen (geld) hebben

om campagne te voeren. Dit argument geldt niet voor het referendum. Dit is tenslotte geen

strijd tussen politieke partijen maar een bredere een strijd tussen vóór en tegenstanders, los

georganiseerd, in veel gevallen zonder campagnekas.

Is de gemeente bereid om in dat licht voorafgaand aan het referendum de aanplakborden

in Weert te plaatsen?

Met vriendelijke groet,

Jeroen Goubet,

SP Weert
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