
 

 

 

 

Amendement     Amendement 9-1 

Raadsvergadering : donderdag 8 april 2021  AANVAARD 

Raadsbesluit “Raadsvoorstel Stadsforum”      Titel: Referendum blijft mogelijk 

 

De raad besluit aan het “Raadsvoorstel Stadsforum” het volgende beslispunt toe te voegen:  

Naar het oordeel van de raad dit besluit niet gekenmerkt kan worden als een besluit waar een 

referendum over gehouden kan worden en dientengevolge valt dit besluit bij toekomstige 

referendumverzoeken niet onder de weigerings-/uitzonderingsgronden van artikel 3 referendum-

verordening 2017.  

Constateert dat: 

• Voorliggend raadsvoorstel stelt het programma Stadsforum vast, dit betreft dus een zgn. 

programmabesluit dat toch ook een realisatie van het totaal nastreeft 

• Met dit raadsvoorstel de Raad de lijnen vaststelt voor verdere concretisering Stadsforum. 

• De verluwing van het autoverkeer die noodzakelijk is voor het functioneren van het 

Stadsforum nog niet gerealiseerd is 

• De raad recent een besluit heeft genomen over de vraag of aan de formele vereisten voor 

het houden van een referendum was voldaan. 

 

Overwegende dat:  

• De evaluatie naar aanleiding van dit besluit nog niet is afgerond maar gelet op de reacties uit 

de stad de raad op dit punt voor dit besluit helderheid wil verschaffen 

• De wettelijke grondslag voor een referendum in Tilburg is vastgelegd in de referendum-

verordening Tilburg 2017 waarin ook enkele uitzonderingsgronden zijn opgenomen.  

• Een van die uitzonderingsgronden bepaalt dat geen referendum gehouden kan worden als 

naar het oordeel van de raad sprake is van een besluit dat zijn grondslag vind in een eerder 

genomen besluit (artikel 3f). 

• Hierbij gekeken moet worden of het eerder genomen besluit voor burgers helder is, of het 

besluit concreet genoeg is en of de rechtsgevolgen van het besluit helder zijn 

• dat het voorliggende besluit over het Stadsforum nog verdere concretisering vereist en ook 

de rechtsgevolgen nog onvoldoende helder zijn.  

• De raad belang hecht aan het participatietraject met de stad over de in het raadsbesluit 

genoemde “projectuitwerkingen” en het daarom niet passend is dit raadsvoorstel als eerste 



 

 

besluit in het kader van de referendumverordening aan te merken.  

Zo blijft de mogelijkheid voor inwoners open om in een latere fase een referendum aan te 

vragen  over de in dit raadsvoorstel genoemde verkeersingrepen die als doel hebben het 

Stadsforum autoluw te maken. 

 

En gaat over tot de orde van de dag,  

Namens Lokaal Tilburg    Frans van Aarle   

Namens 50PLUS  Frans Vriens 

Namens de LST   Peter v.d. Hoven  

Namens Ons Tilburg  Linda Oerlemans 

 

   


