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Emmeloord, 18 maart 2014. 

 

Onderwerp 
Oordeel verloop verkiezingen, onderzoek geloofsbrieven benoemde raadsleden 

en besluit tot toelating nieuwe raadsleden 

 

Advies commissie van onderzoek 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 
1. Vaststellen dat de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 rechtmatig zijn 

verlopen. 

2. De verkozen personen toelaten als lid van de raad van de gemeente Noordoostpolder met 

ingang van 27 maart 2014. 
 

Doelstelling 
Het vaststellen van het rechtmatig verloop van de verkiezingen en het toelaten van de nieuw 

benoemde raadsleden tot de nieuwe raad. 

 

Inleiding 

In verband met de verkiezingen op 19 maart jl. wordt de nieuwe gemeenteraad op 27 

maart geïnstalleerd. De raad in oude samenstelling moet op basis van de wet eerst een 

besluit nemen over het rechtmatig verloop van de verkiezingen en vervolgens over de 

toelating van de nieuw benoemde raadsleden. 

 

Argumenten 

Besluit over rechtmatig verloop van de verkiezingen 

De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten op wettige wijze plaatsvinden. 

De raad stelt, op basis van het proces verbaal van het centraal stembureau, vast dat de 

verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. 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 bijv. het besluit over te gaan tot het hertellen van 

de stemmen. De raad heeft de bevoegdheid te besluiten tot hertelling en tot 

herstemming. Een dergelijk besluit kan de raad alleen nemen als er concrete 

aanwijzingen staan in het procesverbaal. 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 zijn op de 

zetelverdeling. 

 

Besluit over de toelating van de nieuw benoemde raadsleden 

Als een lid de benoeming heeft aangenomen, moet de raad in oude samenstelling over 

zijn/haar toelating een besluit nemen. Dit gebeurt na onderzoek van de geloofsbrieven. 

Overeenkomstig artikel 6 van het reglement van orde geschiedt dit onderzoek door een 

commissie bestaande uit 3 raadsleden. De commissie onderzoekt het volgende: 

1. Voldoet de geloofsbrief aan de eisen van de Kieswet? 

2. Wordt voldaan aan de eisen van de Gemeentewet, voor wat betreft de vereisten voor 

het lidmaatschap en vervult hij/zij geen onverenigbare betrekkingen? 
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Op 25 maart beoordeelt de commissie van onderzoek, bestaande uit J. Visser (vz.), 

mevr. M. Droog-Smit en mevr. H. Wiedijk, de rechtmatigheid van het verloop van de 

verkiezingen van 19 maart 2014 en de geloofsbrieven van de verkozen personen. 

 

Planning/uitvoering 

Indien uw besluit positief is, worden de tot lid toegelaten personen op 27 maart 2014, in 

de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling, beëdigd. 

 

Bijlagen 

 

De griffier van de gemeente Noordoostpolder, 

R.F. Wassink 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. A. van der Werff 

Steller : dhr. R.F. Wassink, r.wassink@noordoostpolder.nl; 633315. 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen de verklaring van de commissie van onderzoek d.d. 25 maart 2014 

 

gelet op Gemeentewet 

 

B E S L U I T: 

 
1. Vast te stellen dat de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 rechtmatig zijn 

verlopen. 

2. De verkozen personen toe te laten als lid van de raad van de gemeente Noordoostpolder 

met ingang van 27 maart 2014. 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 25 maart 2014. 

 

De griffier,             de voorzitter, 


