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Commissie: Gemeenteraad: 28 maart2017

Ondenrerp:
Voorsteltot het rechtmatig verklaren en het vaststellen van de uitslag van de gemeenteraads-
verkiezing van 21 maart 2018 en om de nieuwe raadsleden toe te laten als leden van de
gemeenteraad.

Toelichting:

Het rechtmatio verklaren van de oemeenteraadsverkiezinq
De gemeenteraad moet het verloop van de gemeenteraadsverkiezing onderzoeken en daar
zijn goedkeuring aan geven (rechtmatig verklaren; de organisatie en het verloop van de
verkiezing moeten op wettige wijze plaatsvinden, conform de Kieswet).
De raad doet dit op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau. Daarnaast
worden de processen-verbaal van de stembureaus in de gemeente aan de raad overlegd.
De opmerkingen op deze processen-verbaal kunnen aanleiding geven tot bijvoorbeeld het

besluit om over te gaan tot het hertellen van de stemmen. Een dergelijk besluit is een

bevoegdheid van de raad maar kan alleen worden genomen als er concrete aanwijzingen
staan in het proces-verbaal. Daarnaast kan een dergelijk besluit alleen genomen worden
'indien een ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus zodanige fouten zijn
gemaakt dat zij van invloed kunnen z'rjn op de zetelverdeling. De raad kan deze bevoegdheid
dus niet gebruiken in het geval de uitslag aangeeft dat een fractie met een paar stemmen

meer een extra zetel had behaald. De gedachte dat er wellicht een telfout gemaakt is, is niet
voldoende. Uit het procesverbaal moet af te leiden zijn dat er fouten zijn gemaakt. Dit vloeit
voort uit artikel P20 Kieswet en artikel V4 Kieswet, alsmede uit de parlementaire behandeling
van de Kieswet.

Onderzoek van de oeloofsbrieven
De op 23 maart 2018 te benoemen 13 raadsleden zijn in de gelegenheid gesteld om de raad

schriftelijk aan te geven of zij hun benoeming aannemen. Daarbij moet ook een ondertekende
verklaring zijn ingediend waarin alle openbare betrekkingen die worden bekleed zijn vermeld.
Een door de raad in deze vergadering ingestelde onderzoekscommissie gaat op basis van de
ingediende stukken na of het benoemde raadslid voldoet aan de vereiste voor het
lidmaatschap van de raad en geen met deze functie onverenigbare betrekkingen vervult. De

vereisten voor toelating zijn: 18 jaar oud zijn, niet van het kiesrecht zijn uitgesloten en

ingezetene van de gemeente zijn. De met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen zijn
genoemd in artikel 13 van de Gemeentewet.
De onderzoekscommissie zal hierover bij dit agendapunt verslag uitbrengen.
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Voorstel:
De raad wordt voorgesteld om op grond van de uitkomsten van het onderzoek van de

onderzoekscommissie een besluit te nemen over de rechtmatigheid van de
gemeenteraadsverkiezing van 21 maart2018 en een besluit te nemen over de toelating van

de nieuwe raadsleden.

de voozitter en griffier van raad,

A.J.M.
voorzitter

bijlagen:
- raadsbesluit
- proces-verbaal 23 maart2018
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier d.d. 15 maart 2018,

gehoord het verslag van de commissie van ondezoek over de rechtmatigheid van de
gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 en over de geloofsbrieven van de benoemde

nieuwe raadsleden,

gelet op artikel P20,V 4 en V 12van de Kieswet,

BESLUIT:

1. Te oordelen dat de gemeenteraadsverkiezing van 21 maarl2018 rechtmatig is verlopen

2. Toe te laten als leden van de gemeenteraad:
- de heer M. Bakker wonende te Zuidoostbeemster
- mevrouw l.L. Bregman-Middelburg wonende te Noordbeemster
- de heer A.N. Commandeur wonende te Zuidoostbeemster
- de heer N.C.M. de Lange wonende te Noordbeemster
- mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden wonende te Middenbeemster
- mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst wonende te Zuidoostbeemster
- de heer J.R.P.L. Dings wonende te Middenbeemster
- de heer G.J.M. Groot wonende te Zuidoostbeemster
- mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange wonende te Zuidoostbeemster
- mevrouw R.M. Langerijs-Groot wonende te Westbeemster
- de heer L.J.M. Schagen wonende te Middenbeemster
- mevrouw M.L. van Boven-Zandbergen wonende te Zuidoostbeemster
- de heer H.J. Vinke wonende te Westbeemster

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 28 maart2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


