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Raadsvoorstel griffie
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 29 maart 2022  
Datum vergadering 29 maart 2022
Voorstel van Teijema
Team Griffie
Portefeuillehouder 
Onderwerp Vaststelling rechtmatigheid verkiezingen 2022
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Kieswet schrijft voor dat de raad een oordeel 
geeft over het rechtmatig verloop van de verkiezingen. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten 
op een wettige wijze hebben plaatsgevonden. Het is aan de oude raad om daar een oordeel over uit te spreken.

Voorgesteld besluit

1. Vast te stellen dat de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 rechtmatig zijn verlopen.

Argumentatie

Beoordeling proces-verbaal
Het proces verbaal van het centraal stembureau biedt geen aanleiding om aan het rechtmatig zijn verlopen van de 
verkiezingen te twijfelen.
Uit het proces-verbaal blijkt niet dat door één of meerdere stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat daardoor 
een ernstig vermoeden ontstaat dat deze van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.
Op basis van deze bevindingen stel ik u voor te oordelen dat de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 en het 
vaststellen van de uitslag hiervan rechtmatig zijn verlopen.

De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Schagen,
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen
1. Proces-verbaal P22-2 verkiezingsuitslag gemeenteraad.pdf
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Vaststelling rechtmatigheid verkiezingen 2022

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van de voorzitter van het het centraal stembureau Schagen;
gelezen het proces-verbaal van het centraal stembureau d.d. 21 maart 2022 tot het vaststellen van de uitslag van 
de verkiezing voor de gemeenteraad;
gelet op het bepaalde in artikel V4 van de Kieswet;

besluit

1. Vast te stellen dat de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 rechtmatig zijn verlopen.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


