Toelichting
Verzoek tot stadsreferendum

U wilt dat de gemeente een stadsreferendum houdt. Met dit formulier kunt u een inleidend
verzoek daartoe indienen.

Voorwaarden
Uw stadsreferendum moet gaan over een onderwerp waarover de gemeenteraad nog een (raads)
besluit moet nemen. In de Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda
Rotterdam 2018 vindt u de voorwaarden waaraan (uw inleidend verzoek tot) een stadsreferendum
moet voldoen.
Gemeenteraad
Uw verzoek om een stadsreferendum te houden moet u indienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt of uw verzoek wordt toegekend. Uw verzoek moet u indienen uiterlijk zeven dagen
voordat de gemeenteraad het raadsbesluit behandelt.
Verzoek indienen
Op uw verzoek (zie het formulier hieronder) vermeldt u de volgende persoonlijke gegevens:
- Achternaam indiener verzoek
- Eerste voornaam en verdere voorletters
- Adres (in Rotterdam)
- Postcode en woonplaats
- Geboortedatum				
- Datum
- Handtekening
Uw verzoek stuurt u naar: Gemeenteraad Rotterdam, p/a Griffie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
of digitaal naar info@griffie.rotterdam.nl.
Handtekeningen
U heeft voor uw inleidend verzoek tot een stedelijk referendum ten minste 1000 handtekeningen van
Rotterdammers nodig. Dit moeten Rotterdammers zijn die stemrecht hebben voor de verkiezingen van
de leden van de gemeenteraad van Rotterdam. Daarnaast zijn ook geldig handtekeningen van Rotterdammers van 16 of 17 jaar oud die, met uitzondering van de leeftijdseis, voldoen aan de vereisten die
geleden voor het kiesrecht van de gemeenteraad van Rotterdam.
Deze handtekeningenlijst met ondersteuningsverklaringen moet u bijvoegen bij uw verzoek aan de
gemeenteraad.
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Verzoek tot stadsreferendum

Aan de gemeenteraad van Rotterdam
Ter attentie van de griffier
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Ondergetekende verzoekt hierbij een stadsreferendum te houden over het volgende
conceptraadsbesluit:

Naam indiener verzoek:			
Eerste voornaam en verdere voorletters		
Adres				
Postcode en woonplaats		
Geboortedatum			
Datum						Handtekening

Meer lezen over privacy en hoe de gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat?
Kijk op Rotterdam.nl/privacy

Bijlagen:
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Ondersteuningsverklaringen verzoek stadsreferendum
Ondergetekende verzoekt hierbij een referendum te houden over het volgende concept raadsbesluit:					

Naam

														

Handtekening

Ondergetekenden verklaren hierbij het bovengenoemde verzoek tot het houden van een referendum te ondersteunen.
Naam, eerste voornaam voluit en voorletters

Adres (postcode en huisnummer) 		

(meisjesnaam gebruik indien gehuwd)

in Rotterdam
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Geboortedatum

Handtekening

