
Bijlage 2 

Informatie planning Arhi procedure (inclusief herindelingsverkiezingen) 

In onderstaand schema is uitgegaan van een gemeentelijke herindeling per 1-1-2021. Er moet dan in december 2017 een 

herindelingsontwerp zijn vastgesteld door de gemeenteraden. Voor een herindeling per 2021, schuiven onderstaande 

deadlines logischerwijze allemaal 1 jaar op.  

Stap Tijd Opmerkingen 

Vaststellen Herindelingsontwerp door 

gemeenteraden (artikel 5, lid 1 Wet arhi) 

December 2018 Tevens instelling preventief financieel toezicht 

voor de gemeenten (art. 21, lid 1 Wet arhi) 

B&W van de betrokken gemeenten leggen 

het herindelingsontwerp binnen twee 

weken gedurende acht weken ter inzage 

(art. 5, lid 2 Wet arhi) 

Tot en met eind februari 

2019 

De terinzagelegging wordt bekend gemaakt 

(door B&W).  

Indienen zienswijzen op 

herindelingsontwerp door een ieder  

Uiterlijk eind februari 

2019 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Deze gemeenteraad heeft een korte zittingsduur 

van nog geen 2 jaar 

Na verwerking zienswijzen vaststellen 

herindelingsadvies door gemeenteraden 

Uiterlijk mei 2019  

Vaststellen zienswijze GS op 

herindelingsadvies gemeenten 

Uiterlijk juni 2019  

Aanlevering herindelingsadvies plus 

zienswijze GS bij minister van BZK 

01-07-2019 Deadline om fusie per 01-01-2020 te halen. 

Wetgevingstraject Juli 2019 – juni 20 20 Ministerraad, Raad van State, Tweede Kamer, 

Eerste Kamer 

Herindelingsverkiezingen  November 2020  

Samenvoeging een feit 01-01-2021  

 

* Bij een herindeling die halverwege een raadsperiode plaatsvindt (per 1-1-2020, per 1-1-2024, per 1-1-2028, etc.) wordt de 

eerstvolgende reguliere raadsverkiezing overgeslagen zodat er geen drie raadsverkiezingen in vier jaar gehouden worden. 

Het gevolg hiervan is dat in dat geval de zittingsduur van de nieuwe raad 6 jaar en 3 maanden is.  

** Bij herindelingskiezingen die plaatsvinden in hetzelfde jaar als de reguliere verkiezingen, worden de reguliere 

verkiezingen uitgesteld en wordt de zittingsduur van de raadsleden verlengd (art. 56, lid b wet Arhi). Het gevolg hiervan is 

dat in dat geval de zittingsduur van de laatste raad 4 jaar en 10 maanden is.  

Laatste 

reguliere 

verkiezingen 

Datum 

herindeling 

Herindelings- 

verkiezingen 

Raadsperiode  

laatste raad  

op te heffen gemeente 

Eerstvolgende 

reguliere 

verkiezingen 

Raadsperiode  

1
e
 raad  

nieuwe gemeente 

Maart 2018 1-1-2020 November 2019 1 jaar en 9 maanden Maart 2026 6 jaar en 3 maanden 

Maart 2018 1-1-2021 November 2020 2 jaar en 9 maanden Maart 2026 5 jaar en 3 maanden 

Maart 2018 1-1-2022 November 2021 3 jaar en 9 maanden Maart 2026 4 jaar en 3 maanden 

Maart 2018 1-1-2023 November 2022 4 jaar en 9 maanden  Maart 2026 3 jaar en 3 maanden 

Maart 2022 1-1-2024 November 2023 1 jaar en 9 maanden Maart 2030 6 jaar en 3 maanden 

Maart 2022 1-1-2025 November 2024 2 jaar en 9 maanden  Maart 2030 5 jaar en 3 maanden 

Maart 2022 1-1-2026 November 2025 3 jaar en 9 maanden Maart 2030 4 jaar en 3 maanden 

Maart 2022 1-1-2027 November 2026 4 jaar en 9 maanden  Maart 2030 3 jaar en 3 maanden 

 


