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Onderwerp: Sturende informatie op website en in flyer bij stempassen Raadgevend Referendum
Associatieverdrag EU-Oekraïne
Toelichting bij de vragen:

Op 6 april 2016 kunnen alle kiesgerechtigde Nederlanders hun stem uitbrengen voor het
raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Deze week zijn in
Velsen de stempassen verspreid. Daar is een flyer/brief bijgevoegd. De tekst van deze flyer staat
ook op de website van de gemeente Velsen: http://www.velsen.nl/artikel/referendumassociatieovereenkomst-eu-oekraine-1.htm.
Deze tekst is in de ogen van de fractie van Velsen Lokaal onvolledig en sturend. Velsen Lokaal
vindt dat de lokale overheid een volstrekt neutrale houding moet aannemen bij dit democratische
proces. Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen om een neutrale brief bij de stempassen te
voegen. Als er dan informatie over het referendum wordt gegeven, moet de informatie compleet en
juist zijn met evenveel aandacht voor de standpunten van de voor- en tegenstanders. Bovendien is
de aard en inhoud van het associatieverdrag niet juist en objectief samengevat. De militaire
samenwerking en aspecten worden bijvoorbeeld niet genoemd, terwijl ze een belangrijk onderdeel
van het verdrag zijn.
In de inleiding staat namelijk: ‘Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum
gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU)
en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met
Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.’
Daarom heeft de fractie van Velsen Lokaal de volgende vragen.
Vraag 1

Is het college betrokken geweest bij de berichtgeving over het referendum, bij de flyers die bij de
stempassen zijn gevoegd en bij de tekst op de website? Zo ja, hoe? Wat is de rol van de
burgemeester geweest in dit proces?

Antwoord vraag 1

Het college van Burgemeester en Wethouders is niet inhoudelijk betrokken geweest bij de
informatieve flyers die bij de stempassen zijn gevoegd en bij de tekst op de website. De tekst van
de flyer is aangeleverd door de leverancier van de stempassen op basis van informatie van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Vraag 2

Is de desbetreffende tekst van deze flyer aangereikt door een andere organisatie, bijvoorbeeld door
de Rijksoverheid? Zo ja, door wie en waarom heeft de gemeente deze tekst dan 1-op-1
overgenomen?
Antwoord vraag 2

Zoals bij antwoord 1 aangegeven is de tekst van de flyer aangeleverd door de leverancier van de
stempassen. De tekst is aangepast naar de Velsense situatie wat betreft de locaties van de
stembureaus.

Vraag 3

Bent u het met Velsen Lokaal eens dat de berichtgeving door de gemeentelijke overheid over het
referendum en het associatieverdrag neutraal moet zijn?
Antwoord vraag 3

Ja.

Vraag 4

Kunt u de raad uitleggen waarom u in de flyer wel aandacht hebt geschonken aan de doelen en
voordelen van het associatieverdrag en niet aan de reden waarom het referendum is aangevraagd
en niet aan standpunten van de tegenstanders?
Antwoord vraag 4

Er wordt in de flyer aandacht gegeven aan de standpunten van voor- én tegenstanders. In de flyer
wordt daarnaast de reden gegeven voor het referendum en het onderwerp waar het
associatieverdrag over gaat. Het is aan de inwoners zelf om zich een mening te vormen.

Vraag 5

Deelt u de mening dat het verstandiger was geweest om de flyer en tekst op de website anders op
te stellen?
Antwoord vraag 5

Nee, het college deelt deze mening niet.

Vraag 6

Is het college bereid de berichtgeving op de website en de tekst in de flyer te wijzigen en/of aan te
vullen (zodat iedereen goed geïnformeerd is over de standpunten en argumenten van voor- en
tegenstanders) en dat via de geëigende media, website en social media kenbaar te maken? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord vraag 6

Nee, het college is van mening dat de flyer niet sturend is en dat voldoende informatie aan de
inwoners ter beschikking is gesteld. Op zowel de flyer als de website staat een verwijzing naar
www.referendum-commissie.nl. Op deze site staat uitgebreide informatie over het referendum en is
de volledige tekst van het associatieverdrag te raadplegen. De volledige tekst staat ook op de
gemeentelijke website.
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