
 
 

Voorstel voor de raad 
Inwonerspeiling met Oekraïne-referendum  

 
 

Inleiding 
Op woensdag 6 april 2016 wordt er in heel Nederland het referendum over de 
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne georganiseerd. Alle 
stemgerechtigden van gemeente Woerden kunnen hun stem hierover laten horen. 
Tegelijk kan gemeente Woerden een aantal zaken voorleggen aan de inwoners over 
zaken die in gemeente Woerden actueel zijn. Zonder veel extra kosten of inzet van 
capaciteit en meeliften op de publiciteit kan de inwoner over lokale zaken haar of zijn 
stem laten horen. 
 
Procesvoorstel 
In de raadsvergadering van 28 januari 2016 kan er vastgesteld worden waarover de 
inwoners hun stem kunnen laten horen. Ook welke criteria de raad hanteert om de stem 
een zwaarwegend advies te laten zijn voor de raad: “zegt ja, tenzij”. Bijvoorbeeld bij een 
opkomst van 35% en 60% is voorstander van het onderwerp zal de raad het overnemen. 
In de commissie middelen van januari kan het idee afgestemd worden. Ook de voor te 
leggen onderwerpen kunnen afgetast worden. Vervolgens wordt de uitkomst als motie 
voorgelegd aan de raad. 
 
Twee onderwerpen als schot voor de boeg 
1. Statushouders, asielzoekers en vluchtelingen 

Het is onduidelijk hoe de meerderheid van de inwoners van Woerden kijken tegen 
de komst van statushouders, asielzoekers en vluchtelingen. Als raad zijn we duidelijk 
geweest over vluchtelingen. Zij die huis en haard hebben moeten verlaten, op de 
vlucht zijn kunnen onderdak krijgen in gemeente Woerden.  
Vanuit het Rijk komen landelijke normen en uitgangspunten. Die bepalen de 
minimale inspanningen die de gemeente Woerden opgelegd krijgt. De vraag is of de 
inwoners van Woerden meer willen doen dan de minimale inspanningen. Deze 
wordt door middel van een peiling voorgelegd. 

2. Winkels open op zondag 
Op het gebied van winkelen gaan de verandering zeer snel. Zo is er de verschuiving 
naar de zondag als de belangrijkste winkeldag van de week, kun je overal en altijd 
winkelen en laten bezorgen, ook in Woerden op zondag en zijn de winkels in veel 
omliggende gemeenten open op zondag. Aan de inwoners wordt voorgelegd of 
ondernemers zelf mogen bepalen wanneer zij hun winkels openen. Bij een opkomst 
van 40% volgt de gemeenteraad de uitkomst. 
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