
 
 

MOTIE VAN TREURNIS 

         

Raadsvoorstelnummer:  

Naar aanleiding van agendapunt van de raad  

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 9 maart 2021 

Onderwerp: Uitsluitend neutrale informatie vanuit gemeente Houten  

De raad,  

Overwegende dat: 

• de gemeente Houten in het Houtens Nieuws en op social media de mening van het college over de 
Ruimtelijke heeft geuit en daarmee niet-neutrale informatie heeft verspreid; 

• hierover klachten zijn ontvangen door de referendumcommissie en deze commissie daarover advies 
heeft uitgebracht; 

• de referendumcommissie oordeelt dat er sprake moet zijn van een gelijk speelveld; 

• de referendumcommissie adviseert dat de gemeente Houten uitsluitend informatie over de 
Ruimtelijke Koers en het referendum dient te verstrekken die neutraal van aard is en is voorzien van 
daarvoor ontworpen logo en dat collegeleden op eigen naam campagne zouden moeten voeren; 

• na dit advies van 11 februari 2011 meermalen het college toch via de gemeente Houten niet-
neutrale informatie verstrekt; 

• op 25 februari 2021 de wethouder financiën een filmpje op Facebook deelt met een oproep om voor 
de Ruimtelijke Koers te stemmen dat eindigt met het logo van de gemeente Houten; 

• dit nadrukkelijk tegen het advies van de referendumcommissie is. 

• Op 1 maart 2021 op de site van de gemeente Houten met het gemeentelijke logo een artikel wordt 
geplaatst met in hoofdletters als kop ″Stem vóór de Ruimtelijke Koers″, en dit na commentaar hierop 
snel weer is verwijderd; 

 
Van mening dat: 

• de gemeente Houten als overheidsorganisatie neutraal dient te blijven in verkiezingstijd en dat dit 
nooit gebruikt dient te worden voor campagnedoeleinden in het kader van verkiezingen; 

• de gemeente er is voor álle inwoners, ongeacht hun opstelling in de ruimtelijke koers, hierbij hoort 
een zorgvuldige en neutrale positie van de gemeente; 

 

Verzoekt het college van B&W 
 

• acuut elke vorm van niet-neutrale informatie vanuit de gemeente Houten in de campagnetijd rondom 

het referendum inzake de Ruimtelijke Koers te beëindigen en excuses uit te spreken dat het college 

van B&W dit zelfs na het advies van de referendumcommissie toch heeft gedaan; 

• op geen enkele wijze meer niet-neutrale informatie met het logo van de gemeente Houten dan wel 

anders via de gemeente Houten te verspreiden inzake de Ruimtelijke Koers.  

 

En spreekt als oordeel uit dat het de gang van zaken betreurt.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

  

Willem Zandbergen        Wouter van den Berg                Marian Aanen                   
ITH                                    SGP-Houten                               Groep Aanen  
 

 


