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Onderwerp

Rechtmatigheid van de Herindelingsverkiezingen 2021en het onderzoek van de geloofsbrieven van de
nieuw benoemde raadsleden

Advies
1.

2.

te oordelen dat het verloop en het vaststellen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
ten behoeve van de samenvoeging van de gemeentes Landerd en Uden tot de gemeente
Maashorst op 22, 23 en 24 november 2021 op wettige wijze hebben plaatsgevonden;

de benoemd verklaarden toe te laten als leden van de gemeenteraad van Maashorst per 1 januari
2022.

Inleiding

De gemeenteraadsverkiezingen om tot de samenvoeging van de gemeentes Landerd en Uden tot de

gemeente Maashorst te komen hebben op 22, 23 en 24n november 2021 plaatsgehad. Conform de wet
Algemene regels herindeling (Arhi) heeft de raad van de grootste gemeente de taak het verloop van de
verkiezingen te onderzoeken en de geloofsbrieven van de gekozenen te controleren, in dit geval is dat
de gemeenteraad van Uden.

De Kieswet stelt regels over het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau (artikel
O4 van de Kieswet) en het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw
benoemde raadsleden (artikel V4 van de Kieswet).

Op grond van artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de Raad van gemeente Uden, stelt de Raad uit zijn midden een onderzoekscommissie in,

bestaande uit drie raadsleden. Deze onderzoekt het proces-verbaal van het centraal stembureau en de
geloofsbrieven (incl. de daarop betrekking hebbende stukken). De commissie doet in de openbare

raadsvergadering van 20 december 2021 verslag van zijn bevindingen, waarna de Raad besluit omtrent

de rechtmatigheid van het verloop van de verkiezingen en de toelating van de benoemd verklaarden als
leden van de gemeenteraad van Maashorst.

Beoogd effect

De Raad spreekt zich uit over de rechtmatigheid van de verkiezingen en besluit de benoemd
verklaarden toe laten als leden van de gemeenteraad van Maashorst.

Argumenten
1.1. Het verloop van de verkiezingen moet op wettige wijze plaatsvinden

De organisatie, het verloop en het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen moeten op wettige

wijze plaatsvinden. Het is aan de Raad om daar een oordeel over uit te spreken. De Raad doet dit op

basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau. Deze kan aanleiding geven om te besluiten
tot hertelling en tot herstemming. Een dergelijk besluit kan de Raad alleen nemen 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 zijn 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 proces-

verbaal moet af te leiden zijn dat er fouten zijn gemaakt. Dit vloeit voort uit de artikelen P20 en V4 van
de Kieswet.

2.1. De nieuw te benoemen raadsleden moeten voldoen aan wettelijke vereisten

Daarnaast onderzoekt de commissie of de door de voorzitter van het centraal stembureau benoemde
kandidaten ook voldoen aan de wettelijke vereisten. Het gaat hierbij om een door de benoemde

ondertekende opgave van al zijn openbare betrekkingen en (neven)functies (met het oog op eventuele
onverenigbaarheden zoals vermeld artikel 13 van de Gemeentewet) én een uittreksel uit de

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente waarvan hij ingezetene is.

Vervolg

De Raad van Maashorst komt voor de eerste maal in nieuwe samenstelling bijeen op maandag 3 januari
2022.

Tijdens die eerste zitting dient de beëdiging van de aanwezige leden (ook degenen die hiervoor al

zitting hadden in één van de twee raden) plaats te vinden. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, dienen
bij een volgende raadsvergadering de eed of belofte af te leggen (artikel 18 van de Gemeentewet).
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