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RAADSVERGADERING
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ONDERWERP

: Vaststelling rechtmatigheid verkiezingsuitslag en onderzoek geloofsbrieven
en toelating nieuwe leden

VOOR INFORMATIE

: Jan Bouke Zijlstra
telefoon: 0572-347764, e-mail: JanBouke.Zijlstra@raalte.nl

GERELATEERDE ZAAK :

SAMENVATTING
Nu de verkiezingsuitslag bekend is en bekend is wie zijn benoemd tot raadslid, dient de
gemeenteraad een oordeel uit te spreken over het rechtmatige verloop van de verkiezingen en te
beslissen over de toelating van de nieuwe raadsleden.
BESLISPUNTEN
1. Vast te stellen dat de verkiezingen voor de leden van de raad van de gemeente Raalte op 21
maart 2018 rechtmatig zijn verlopen
2. Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Raalte de volgende leden:
 mevrouw A. Booijink – Jonkman, Raalte
 de heer D.J. Buitenkamp, Heino
 de heer E. den Daas, Heino
 de heer E.W. Elshof, Broekland
 de heer E.M. Gerner, Raalte
 mevrouw S.M.L. van der Heide-van der Kolk, Raalte
 de heer M. Kampman, Nieuw Heeten
 de heer A.H. Kreule, Raalte
 de heer H.L.H. Lammers, Mariënheem
 de heer J.G.S.J. van Loevezijn, Heeten
 mevrouw E.A. Maatman, Luttenberg
 de heer R.J.P. Mulders, Raalte
 de heer J.G.M. Neimeijer, Heino
 de heer B.J.M. Nijboer, Heino
 mevrouw S.M. Nikamp-Boksebeld. Mariënheem
 de heer F.A. Niens, Raalte
 de heer P.C. van Savoijen, Laag Zuthem
 de heer J.G. Schokker, Heeten
 de heer G.E.M. Temmink, Raalte
 de heer G. Terlouw, Raalte
 mevrouw I.J.C. van der Vegte, Luttenberg
 de heer W.J.M. Wagenmans, Heeten
 mevrouw I.J.M. Weertman-Halfwerk, Heino
 de heer W.A.J. Westenenk, Raalte
 de heer A. van der Wilt, Raalte
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INLEIDING
Het is aan de gemeenteraad om na de verkiezingen een oordeel uit te spreken over de rechtmatigheid
van de verkiezingen. De raad doet dit op basis van het proces-verbaal van het Centraal Stembureau.
Een besluit tot hertelling van de stemmen kan als er concrete aanwijzingen staan in het proces
verbaal van het Centraal Stembureau die leiden tot een ernstig vermoeden dat door een of meerdere
stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed zijn op de zetelverdeling.
Het proces verbaal van het Centraal Stembureau geeft geen aanwijzing dat er reden is om tot
hertelling of herstemming over te gaan.
In de openbare zitting van het Centraal Stembureau ter vaststelling van de verkiezingsuitslag,
gehouden op 23 maart 2018, zijn geen bezwaren van kiezers ingebracht tegen de rechtmatigheid van
de verkiezingen.
Na benoeming van iemand tot lid van de gemeenteraad moet de gemeenteraad een besluit nemen
over de toelating. De geloofsbrieven van het raadslid worden daarvoor onderzocht door de raad in
oude samenstelling. De geloofsbrieven bestaan uit:
 De kennisgeving van de voorzitter van het centraal stembureau aan de gemeenteraad van de
benoeming;
 De mededeling dat betrokkene de benoeming aanvaardt;
 Een getekende verklaring met alle openbare betrekkingen;
 Een uittrekstel uit de gemeentelijke basisadministratie.
BEOOGD EFFECT
Een voltallige raad met 25 raadsleden.
ARGUMENTEN
Van ieder nieuw toe te laten raadslid moeten de geloofsbrieven worden onderzocht. Een commissie
van drie personen uit de gemeenteraad in oude samenstelling voert dit onderzoek namens de raad uit.
KANTTEKENINGEN
Als de geloofsbrieven in orde zijn bevonden wordt het nieuwe raadslid toegelaten en kan installatie
plaatsvinden in de raadsvergadering van 29 maart aanstaande.

de griffier,

de burgemeester,

Jan Bouke Zijlstra

Martijn Dadema
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RAADSBESLUIT

RAADSVERGADERING

:

ZAAKNUMMER

:

27 maart 2018
GERELATEERDE ZAAK :

De raad van de gemeente Raalte,
gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter van de raad en het rapport van de commissie
betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van de op vrijdag 23 maart 2018 tot lid van de raad
van de gemeente Raalte benoemd verklaarden;
Overwegende
dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
Gelet op artikel P20, V4 en V12 van de Kieswet en artikel 7 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Raalte
Besluit:
1. Vast te stellen dat de verkiezingen voor de leden van de raad van de gemeente Raalte op 21
maart 2018 rechtmatig zijn verlopen
2. Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Raalte de volgende leden:
 mevrouw A. Booijink – Jonkman, Raalte
 de heer D.J. Buitenkamp, Heino
 de heer E. den Daas, Heino
 de heer E.W. Elshof, Broekland
 de heer E.M. Gerner, Raalte
 mevrouw S.M.L. van der Heide-van der Kolk, Raalte
 de heer M. Kampman, Nieuw Heeten
 de heer A.H. Kreule, Raalte
 de heer H.L.H. Lammers, Mariënheem
 de heer J.G.S.J. van Loevezijn, Heeten
 mevrouw E.A. Maatman, Luttenberg
 de heer R.J.P. Mulders, Raalte
 de heer J.G.M. Neimeijer, Heino
 de heer B.J.M. Nijboer, Heino
 mevrouw S.M. Nikamp-Boksebeld. Mariënheem
 de heer F.A. Niens, Raalte
 de heer P.C. van Savoijen, Laag Zuthem
 de heer J.G. Schokker, Heeten
 de heer G.E.M. Temmink, Raalte
 de heer G. Terlouw, Raalte
 mevrouw I.J.C. van der Vegte, Luttenberg
 de heer W.J.M. Wagenmans, Heeten
 mevrouw I.J.M. Weertman-Halfwerk, Heino
 de heer W.A.J. Westenenk, Raalte
 de heer A. van der Wilt, Raalte
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Aldus besloten in de vergadering van 27 maart 2018.

de griffier

de voorzitter

Jan Bouke Zijlstra

Martijn Dadema
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