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RAADSVOORSTEL 
D/22/054412 
Z/22/041202 
 
 
 
 

  

Indiener: Commissie naar onderzoek van de geloofsbrieven 

Datum:  29 maart 2022 

Portefeuillehouder(s): V.J.H. Molkenboer 

Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  M.J.W. Tobeas  

Tel.nr.: 0348-428510 E-mailadres: tobeas.m@woerden.nl  

 

Onderwerp:  
Onderzoek van de rechtmatigheid van de verkiezingen, onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw gekozen 
raadsleden 

Samenvatting: 
Na de verkiezingen moet de gemeenteraad een oordeel geven over de rechtmatigheid van de verkiezingen. 
Ook beslist de gemeenteraad over de toelating als raadslid van die personen die het centraal stembureau, op 
grond van de verkiezingsuitslag, benoemd heeft verklaard. 

Gevraagd besluit: 
De raad besluit: 

1. te verklaren dat de op 14, 15 en 16 maart 2022 gehouden verkiezing voor de gemeenteraad wet- en 
rechtmatig is verlopen en dat de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau op een juiste wijze 
is vastgesteld en; 

2. toe te laten tot de gemeenteraad de hiernavolgende leden: 

1. De heer Van Aalst 
2. Mevrouw Van Altena 
3. De heer Arbaj 
4. De heer Van Assem 
5. De heer Bakker 
6. De heer Den Boer 
7. De heer Boere 
8. Mevrouw Boersma 
9. De heer Boersma 
10. De heer Bos 
11. De heer Van der Does 
12. Mevrouw Doorewaard 
13. De heer Droogh 
14. Mevrouw Franken 
15. Mevrouw Van Hoesel 
16. De heer Hollemans 

17. De heer Van Hout 
18. De heer Van Iersel 
19. De heer De Jonge 
20. Mevrouw Van Kooten 
21. Mevrouw Van Leeuwen 
22. Mevrouw De Mari 
23. De heer Van Meijeren 
24. Mevrouw Noorthoek 
25. Mevrouw Onrust 
26. De heer Van Rensen 
27. Mevrouw Van Soest 
28. Mevrouw Streng 
29. De heer Vierstra 
30. Mevrouw Verheyen 
31. Mevrouw Van der Wind 

 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
Artikel V4 van de Kieswet bepaalt in het eerste lid dat het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing 
is gehouden, de geloofsbrieven onderzoekt en beslist of de benoemde als lid van dat orgaan wordt 
toegelaten. Daarbij gaat het na, of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met 
het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult. Ook beslist het over de geschillen, welke met betrekking 
tot de geloofsbrief of de verkiezing zelf rijzen. Het tweede lid van genoemd artikel vermeldt, dat het 
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onderzoek van de geloofsbrieven zich niet uitstrekt tot de geldigheid van de kandidatenlijsten. 

Wat willen we bereiken? 
Het uitspreken van een oordeel op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau en het advies 
van de commissie geloofsbrieven over de rechtmatigheid van de verkiezingen. Voorts het installeren van een 
nieuwe raad naar aanleiding van de op 14, 15 en 16 maart jl. gehouden gemeenteraadsverkiezing mogelijk te 
maken. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

• Het uitspreken van een oordeel over de rechtmatigheid van de verkiezingen op basis van het proces-
verbaal van het centraal stembureau en 

• Het toelaten van de door het centraal stembureau benoemde kandidaat-raadsleden op basis van het 
advies van de commissie geloofsbrieven. 

Argumenten 
Oordeel t.a.v.de rechtmatigheid van de verkiezingen 
Na de verkiezingen moet de gemeenteraad een oordeel worden gegeven over de rechtmatigheid van de 
verkiezingen. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten op wettige wijze plaatsvinden. De 
raad doet dit op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau. Dit heeft de uitslag van de 
verkiezingen vastgesteld. Het proces-verbaal P22-2 ligt ter inzage. Dit raadsbesluit wordt voorbereid door de 
commissie onderzoek geloofsbrieven. De commissie wordt gevormd door de leden Simon Brouwer 
(voorzitter), Marguerite Boersma en Arjen Draisma. 
 
Geloofsbrieven 
De gemeenteraad beslist voorts over de toelating tot de raad van die personen die het centraal stembureau, 
op grond van de verkiezingsuitslag, benoemd heeft verklaard. Ook dit besluit wordt voorbereid door de 
commissie geloofsbrieven. Daartoe onderzoekt de commissie de geloofsbrieven van de benoemd verklaarde 
personen en de gegevens die deze personen wettelijk verplicht zijn zelf te verstrekken. Te weten een 
ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de benoemde zijn/haar benoeming aanvaardt, een ondertekende 
verklaring met de openbare betrekkingen en nevenfuncties die hij/zij bekleedt, een uittreksel uit de 
basisregistratie personen met zijn/haar woonplaats, geboorteplaats en –datum en (indien niet Nederlander) 
stukken waaruit blijkt dat hij/zij voldoet aan de vereisten van artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet. 
 
Nadat de commissie het onderzoek heeft uitgevoerd, brengt zij verslag uit in de vergadering. De raad geeft 
daarna zijn oordeel over het verloop van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag en beslist 
vervolgens over de toelating van de benoemde raadsleden. 
Indien het besluit van de raad besluit positief is zullen de tot lid toegelaten personen woensdagavond 30 
maart 2022 in de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling kunnen worden beëdigd. 

Bevoegdheid raad: 
Artikel V4 van de Kieswet bepaalt in het eerste lid dat het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de 
verkiezing is gehouden, de geloofsbrieven onderzoekt en beslist of de benoemde als lid van dat orgaan wordt 
toegelaten. Daarbij gaat het na, of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met 
het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult. Ook beslist het over de geschillen, welke met betrekking 
tot de geloofsbrief of de verkiezing zelf rijzen. Het tweede lid van genoemd artikel vermeldt, dat het 
onderzoek van de geloofsbrieven zich niet uitstrekt tot de geldigheid van de kandidatenlijsten. 

Bijlagen: 
- D22054403 RB - Onderzoek rechtmatigheid van de verkiezingen, onderzoek geloofsbrieven en toelating 

nieuw gekozen raadsleden 
- Het proces-verbaal P22-2 van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitkomst 

van de stemming en van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de 
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Woerden 

 
De indiener: De commissie naar onderzoek van de geloofsbrieven 
 
 
De griffier De voorzitter 
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drs. M.J.W. Tobeas  

 
 
 
 
S.C. Brouwer 

 


