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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
1. De processen-verbaal van het hoofdstembureau en daarmee de stembureaus voor 

kennisgeving aan te nemen. 
2. Het oordeel uit te spreken dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. 
 
Samenvatting 
Op grond van artikel 8 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Stichtse 
Vecht 2022 onderzoekt een door de raad ingestelde commissie de geloofsbrieven en de 
daarop betrekking hebbende stukken van nieuw te benoemen leden. Op grond van het 
derde lid van artikel 8 onderzoekt dezelfde commissie het proces-verbaal van het centraal 
stembureau in de laatste samenkomst van de raad in oude samenstelling na de 
verkiezingen. 
Voorgesteld wordt een besluit te nemen over de rechtmatigheid van de verkiezingen. 
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit 
2. Circulaire minister van BZK d.d. 28-2-2014 
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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Oordeel rechtmatigheid verkiezingen 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t 
 
Datum raadsvergadering 
22 maart 2022 

Portefeuillehouder 
A.J.H.T.H. Reinders 
Organisatie onderdeel 
Griffie 
E-mail opsteller 
marijke.de.jong@stichtsevecht.nl 
Telefoonnummer opsteller 
0346254273 
Registratie nummer 
 VB/22/98216 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De raad dient op basis van het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven een 
besluit te nemen over het verloop van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Artikel V4 van de Kieswet en artikel 8, lid 3, van het Reglement van orde voor de raad van 
Stichtse Vecht. 
 
Argumenten 
1. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten op een wettige manier 

plaatsvinden. Na de verkiezingen moet een oordeel worden gegeven over de 
rechtmatigheid van de verkiezingen. De raad doet dit op basis van het proces-verbaal 
van het centraal stembureau en de processen-verbaal van de stembureaus in de 
gemeenten. 

2. De raad heeft de bevoegdheid om te besluiten tot hertelling en herstemming. Zo’n 
besluit kan de raad alleen nemen als er concrete aanwijzingen staan in het proces-
verbaal en indien er een ernstig vermoeden bestaat dat door één of meer stembureaus 
zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. 

 
Kanttekeningen 
Bij de parlementaire behandeling van artikel V4 Kieswet is het volgende opgemerkt: "Bij de 
beoordeling van de verkiezingen ter gelegenheid van het onderzoek van de geloofsbrieven 
heeft het vertegenwoordigend orgaan zich slechts af te vragen of de stemming op wettige 
wijze is geschied en of de uitslag van de stemming juist is vastgesteld." Aan het oordeel van 
de raad zijn twee mogelijke consequenties verbonden. Mocht de raad tot het oordeel komen 
dat de uitslag niet juist is vastgesteld, dan wordt tot een hertelling besloten. Als de raad van 
mening is dat de verkiezing zelf ongeldig is, dan heeft dit tot gevolg dat een herstemming 
gehouden wordt. Op de website van de VNG staat ook voor deze verkiezingen vermeld dat 
de raad een oordeel moet geven over de rechtmatigheid van de verkiezingen. Op 28 
februari 2014 heeft de minister van BZK een circulaire uitgebracht waarin toegelicht wordt 
wanneer de raad gebruik kan maken van deze bevoegdheid. 
 
Communicatie 
Staande de vergadering geeft de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven 
een verklaring af ten aanzien van de rechtmatigheid van de verkiezingen en het 
geloofsbrievenonderzoek. 
Naar aanleiding van het geloofsbrievenonderzoek worden de raadsleden over het besluit 
van hun toelating als raadslid geïnformeerd.   
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Financiën, risico’s en indicatoren 
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
21 maart 2022 
 
 
Griffier      Burgemeester 
B. Espeldoorn-Bloemendal   drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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