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Onderwerp

Kennisnemen van het definitieve referendumverzoek van de heer De Lange inzake 
het raadsbesluit over erfpacht en vaststellen dat het referendumverzoek voldoende 
wordt ondersteund

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 17 december 2013 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1157),

Besluit:

I. kennis te nemen van:
a. het definitieve referendumverzoek van de heer K. de Lange over het 

“Vaststellen van de uitgangspunten van de nieuwe Algemene Bepalingen 
voor voortdurende erfpacht”;

b. het daarin opgenomen voorstel voor een vraagstelling en de uitnodiging voor 
overleg over de redactie van de vraagstelling;

II. vast te stellen dat:
a. de raad het besluit van 3 juli 2013 (Gemeenteblad 3A, nr. 145/536, voor zover 

dit besluit betreft beslispunt 4, te weten: de uitgangspunten voor nieuwe 
Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht), tevens op 3 juli 2013 
heeft aanvaard als vatbaar voor een inleidend referendumverzoek. De raad 
bevestigt zijn wens om dit besluit als referendabel te erkennen, en daarop de 
verordening van toepassing te verklaren;

b. het definitieve referendumverzoek voldoende ondersteund wordt, namelijk 
door méér dan 27.000 handtekeningen (zoals vereist in artikel 27 van de 
verordening);

c. het definitieve referendumverzoek ook aan de overige voorwaarden van de 
verordening voldoet (artikelen 36 tot en met 38 van de verordening), 

en daarbij, m.b.t. de gestelde vragen in de raad rond de werving van 
handtekeningen voor het referendumverzoek:
d. kennis te nemen van het feit dat de referendumcommissie aangeeft niet 

bevoegd te zijn hierover een standpunt in te nemen;
e. wat betreft de wijze van werving in dit geval coulance te betrachten, zoals ook

een aantal malen eerder is gedaan;
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III. het verzoek van de heer De Lange af te wijzen om de alternatieve uitgangspunten 
mee te nemen in de vraagstelling, gelet op het advies van de 
referendumcommissie van 11 oktober 2013;

IV. vast te stellen dat het referendum zal plaatsvinden op 22 mei 2014, de dag van 
de Europese verkiezingen;

V. een subsidieplafond in te stellen van € 35.000 voor subsidieaanvragen van 
maatschappelijke organisaties voor de kosten van organisaties en publiciteit.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd
in zijn vergadering op 19 december 2013.

De plv. voorzitter

mr. S.H.M. Ornstein

De raadsgriffier

mr. M. Pe
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