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ART. 41-vragen 

Het College van Burgemeester en 
Wethouders van Breda. 
Per email verzonden. 

 

 Datum  Contact  Telefoon  Email 
17 December 2015  Frank Toeset  +31(0)6 189 42 102  franktoeset@gmail.com 

 
Betreft 

Concept art 41 vragen: Voor of tegen, jong of oud, het referendum is wat Breda bezighoudt. 
 

 
 
 

Geacht college, 
 
Na de succesvolle actie van GeenPeil zal er op 6 april 2016 een referendum worden 
gehouden over de associatieovereenkomst met Oekraïne. D66, mede grondlegger van de 
wet die dit referendum mogelijk heeft gemaakt, kijkt met grote interesse uit naar deze 
mogelijkheid waar GeenPeil gebruik van maakt.  
 
De afgelopen tijd zijn berichten in de media verschenen met betrekking tot de kosten en 
kostendekking van dit referendum, waarover D66 Breda zich zorgen maakt. Ook de VNG 
maakt zich zorgen over de kosten die dit referendum met zich mee brengt. Een eerste 
schatting van de VNG is dat de kosten ongeveer 42,2 miljoen euro bedragen, terwijl het 
ministerie van BZK voor dit referendum slechts 20 miljoen euro beschikbaar stelt. 
 
Het beschikbare budget zet gemeenten in de uitvoering voor een dilemma. Wat te doen: 
de informatievoorziening terugschroeven of snijden in het aantal stemlokalen? Maar 
goede kennis van het vraagstuk en een laagdrempelige toegang tot stemlokalen zal de 
opkomst ten goede komen. Natuurlijk is informatievoorziening over een Europees 
verdrag de verantwoordelijkheid van de organen die direct betrokken zijn bij het 
opstellen van vaststellen van het verdrag. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gemeente om in de uitvoering van dit referendum voor het aantal stemlokalen en dus de 
toegankelijkheid van het democratisch proces te zorgen. Daarbij moet het niet uitmaken 
of een kiezer voor of tegen is, wel dat hij/zij een geïnformeerde keuze kan maken. 
 
De fractie D66 Breda heeft over de organisatie van dit referendum enkele vragen. 
 

1. Is het gegeven budget voldoende om de toegankelijkheid van het democratisch 
proces te garanderen? Welke consequenties zijn er voor goede 
informatieverstrekking aan alle Bredanaars en voor het aantal stemlokalen? 

 
2. Zijn er net als voorgaande jaren mogelijkheden om met mobiele kantoren 

stemmers te bereiken die anders thuis zouden blijven (denk bijvoorbeeld aan 
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senioren)? 
3. Is het college bereid om op creatieve wijze nieuwe mogelijkheden aan te boren 

om de mogelijkheid om te stemmen onder de aandacht te brengen? Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan een stemlokaal in een bootje dat door de singels vaart, 
een stemlokaal in een “glazen huis” op de Grote Markt, een nachtelijk stemlokaal 
of een stemlokaal in het nieuwe station van Breda, etc. ? 

4. Ziet u zelf nog andere mogelijkheden om de opkomst bij dit referendum te 
verhogen? 

  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tim van het Hof, fractievoorzitter  
Frank Toeset, raadslid 
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