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Vaststellen rechtmatigheid verkiezingen

Voorgesteld besluit
De voorzitter van het centraal stembureau stelt u voor op grond van de artikelen V4 en P20 van de 
Kieswet te besluiten:
1. in het stemmen met het proces-verbaal van het hoofdstembureau tevens centraal stembureau;
2. de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 in Hardinxveld-Giessendam 
rechtmatig te verklaren.

Inhoud
Inleiding
De raad stelt in oude samenstelling vast of de verkiezingen voor de gemeenteraad rechtmatig zijn 
verlopen. De Kieswet stelt hierover regels. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten 
op wettige wijze plaatsvinden. De raad spreekt hierover een oordeel uit op basis van het proces-
verbaal van het centraal stembureau. 
Het oordeel van de raad wordt door de commissie onderzoek geloofsbrieven voorbereid. Deze 
commissie is op 8 november 2018 door uw raad benoemd en bestaat uit de raadsleden de heer Max 
van den Bout (voorzitter), de heer Robert Philippo (lid) en de heer Wim de Ruiter (lid). De heer Peter 
aan de Wiel is reservelid.
De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft op 25 maart 2022 haar onderzoek verricht en zal bij 
monde van haar voorzitter, de heer Max van den Bout, verslag doen in de buitengewone 
raadsvergadering van 28 maart 2022.

Beoogd effect
Het rechtmatig verklaren van de verkiezingen.

Argumenten
Volgens de processen-verbaal van het centraal stembureau en de stembureaus van de gemeente zijn 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 correct verlopen.

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
-

Communicatie
-
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Vervolg
Na het rechtmatig verklaren van de verkiezingen doet de commissie onderzoek geloofsbrieven verslag 
over het onderzoek naar de geloofsbrieven. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de 
toelating van de nieuw gekozen raadsleden.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad 


