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         Meijel, 11 maart 2016 

  Vragen ex artikel 38 RvO inzake begeleidende brief stempas referendum 

Geacht College, 

Op 6 april 2016 kunnen alle kiesgerechtigde Nederlanders hun stem uitbrengen voor het 
raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. De gemeente 
Peel en Maas heeft hier inmiddels de stempassen voor verspreid en heeft daar ook een 
begeleidende brief bij gedaan. Over de inhoud hiervan is op o.a. Geenstijl.nl al commotie 
ontstaan. De gemeente Peel en Maas wordt reeds genoemd als een gemeente die de 
burgermening suggestief voorsorteert op een ‘ja’. De inhoud wordt namelijk als erg sturend 
voor een ‘ja-stem’ en als ‘niet objectief’ ervaren. In de brief staat namelijk letterlijk ‘’Doel 
van het verdrag is de handelsbetrekkingen te verdiepen en tevens democratie en veiligheid 
van zowel Oekraïne als Europa te verstrekken. Het Nederlandse parlement heeft het 
associatieverdrag goedgekeurd. Nu is het woord aan u!’’ 

De VVD is van mening dat alle 486 artikelen van het verdrag hiermee niet juist en objectief 
worden samengevat, over militaire belangen bijvoorbeeld wordt geen woord gerept terwijl dit 
wel een noemenswaardig onderdeel is van het verdrag.  

Dit is voor de VVD aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan ons college: 

1) Is de tekst uit de begeleidende brief opgesteld door de Gemeente Peel en Maas zelf of 
is deze tekst afkomstig uit een modelbrief vanuit de Rijksoverheid? 

2) Waarom heeft het college gemeend het associatieverdrag op deze manier in twee 
regels samen te moeten vatten? 

3) Deelt het college de mening dat de tekst door critici als ‘niet objectief en sturend’ 
ervaren kan worden? 

4) Deelt het college de mening dat het verstandiger was geweest om de brief anders op te 
stellen? Bijvoorbeeld door zowel voor- als tegenargumenten te noemen, meer 
informatie te verstrekken òf door enkel te verwijzen naar de website van de 
referendum commissie? 

5) Is het college van plan de brief te gaan rectificeren? 

In verband met het aankomende referendum roepen wij het college op deze brief op de kortst 
mogelijke termijn te beantwoorden.  



Namens de VVD fractie in de gemeente Peel en Maas, 

Teun Heldens, 
Gemeenteraadslid 
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Figuur 1: Voorbeeld gemeente Goeree Overflakkee


