
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L169537

Datum raadsvergadering: 28 maart 2018

Portefeuillehouder: burgemeester G.J. Bouwmeester

Onderwerp: rechtmatigheid verkiezingen gemeenteraad 2018 en 
toelaten raadsleden

Voorstel 
 de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te bestempelen als 

rechtmatig;
 de door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd verklaarden toe 

te laten tot de raad van de gemeente Leusden. 

Beoogd effect
Toelating en installatie van de door de voorzitter van het centraal stembureau 
benoemd verklaarde raadsleden. 

Aanleiding 
Bij besluit van de voorzitter van het centraal stembureau van 23 maart 2018 zijn:

1. W.G. Vos 12. D.F.F.A. Houtveen
2. M.G. van Eijden 13. H.A.W. van Beurden 
3. R.W.C. Tolboom 14. A.J. Dragt
4. W.G. van Ginkel 15. A. van Woerdekom
5. H. van den Heuvel 16. J. Mülder
6. C.P.W.J. Genders 17. K.E. Pouwels
7. K. Roskam 18. J. Overweg
8. P.J. Kiel 19. W. van Hell
9. N. Dutij 20. A.M. Belt

10. M.Th.M. Sturkenboom 21. R.A. Stuivenberg
11. L.K. van der Ham

benoemd verklaard tot lid van de raad. 

Van 19 personen is de mededeling ontvangen dat zij de benoeming aanvaarden. 
Twee personen hebben hun benoeming niet aanvaard: N. Dutij en R.A. Stuivenberg. 
Vervolgens zijn resp. H.B. Caarels en J.A.F. van Ginkel benoemd verklaard. Beiden 
hebben hun benoeming aanvaard. 

Uit het proces-verbaal van de op 23 maart 2018 gehouden zitting van het centraal 
stembureau blijkt, dat er naar aanleiding van de vaststelling van de uitslag geen 
bezwaren zijn ingebracht.

Tegelijk met de verklaringen van aanneming van de benoeming zijn de stukken 
genoemd in Artikel V3 van de Kieswet overlegd. Hieruit blijkt dat de benoemd 
verklaarden voldoen aan de vereisten, genoemd in de artikelen 10 en 13 van de 
gemeentewet.
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Alvorens de leden toe te laten dient de commissie tot onderzoek van de 
geloofsbrieven tevens te adviseren over het verloop van de verkiezingen: de 
voorbereidingen voor de verkiezing, de dag van de stemming en het verwerken van 
de uitkomsten daarvan.

Advies: 
Aangezien geen redenen bekend zijn op grond waarvan tot niet-toelating van de 
benoemd verklaarden als leden van de raad zou moeten worden besloten, stelt de 
commissie u voor de door de voorzitter van het centraal stembureau op 23 maart 
2018 verklaarden toe te laten als leden van de raad van de gemeente Leusden voor 
de periode 2018-2022. 

De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven is van oordeel dat de verkiezing 
rechtsgeldig is verlopen, gelet op de uitkomsten en bevindingen van de afzonderlijke 
processen-verbaal van de voorzitters, de leden van de stembureaus en het proces-
verbaal van het centraal stembureau. 

Vervolg:
Beëdiging van de toegelaten raadsleden in de openbare raadsvergadering van 
29 maart 2018.

Bijlagen:
 Rapport raadscommissie onderzoek geloofsbrieven
 Procesverbaal (P 22-2) van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad
 De geloofsbrieven liggen bij de griffie ter inzage
 Benoeming leden H.B. Caarels en J.A.F. van Ginkel

De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven

M.C.C. Koetsenruijter    J.R. Madiol W.H. van den Brink
(voorzitter)    (lid) (lid)
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;  

gehoord het advies van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven: 

overwegende dat de commissie de stukken en de processen-verbaal heeft 
onderzocht en in orde bevonden; 
gelet op de artikelen V4 en V12 van de Kieswet en artikel 7 van de Verordening 
Raadswerk 2018; 

b e s l u i t :
 de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te bestempelen als 

rechtmatig; 
 de onderstaande door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd 

verklaarden toe te tot de raad van de gemeente Leusden: 

1. W.G. Vos 12. D.F.F.A. Houtveen
2. M.G. van Eijden 13. H.A.W. van Beurden 
3. R.W.C. Tolboom 14. A.J. Dragt
4. W.G. van Ginkel 15. A. van Woerdekom
5. H. van den Heuvel 16. J. Mülder
6. C.P.W.J. Genders 17. K.E. Pouwels
7. K. Roskam 18. J. Overweg
8. P.J. Kiel 19. W. van Hell
9. H.B. Caarels 20. A.M. Belt

10. M.Th.M. Sturkenboom 21. J.A.F. van Ginkel
11. L.K. van der Ham

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 28 maart 2018

I. Schutte  - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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