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Verordening op het raadgevend correctief referendum 2002 gemeente
Eemsmond
De raad van de gemeente Eemsmond;
Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.
20 februari 2002;
Gelet op artikel 8, vierde lid, van de Tijdelijke referendumwet;
Overwegende dat de raad het aangewezen acht bepaalde in de Tijdelijke referendumwet genoemde
besluiten van een referendum uit te zonderen;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op het raadgevend correctief referendum 2002 gemeente Eemsmond

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
de wet: de Tijdelijke referendumwet;
a.
een referendum: een raadgevend correctief referendum als bedoeld in de Tijdelijke referendumwet
b.
over de in artikel 8 van de wet genoemde besluiten van de gemeenteraad;
het college: het college van Burgemeester en Wethouders.
c.

Artikel 2 Uitzonderingen
Een referendum kan niet worden gehouden over:
a. een besluit van de gemeenteraad inhoudende een algemeen verbindend
voorschrift dan wel de intrekking daarvan, dat uitsluitend betrekking
heeft op:
de rechtspositie van ambtsdragers of gewezen ambtsdragers als zo- danig dan wel hun nagelaten
1.
betrekkingen of hun rechthebbenden;
de gemeentelijke belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;
2.
b. een besluit van de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 155, eerste lid, van de Gemeentewet;
c. een besluit van de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, 51, eerste en derde lid,
61, eerste en derde lid, 73, eerste en derde lid en 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3 Budget
De raad stelt na de vaststelling dat een referendum zal worden gehouden als bedoeld in artikel 105 van
de wet, budget ter beschikking voor de voorlichting en de organisatie van een referendum.

Artikel 4 Advies
1.
2.

Het college laat zich bij de beslissing en het vaststellen van nadere regels als bedoeld in artikel 3
adviseren door een referendumcommissie.
Het college stelt deze commissie in en benoemt en ontslaat haar leden.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op een nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen tijdstip.

Artikel 6 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het raadgevend correctief referendum.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 28 februari 2002.
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