
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het centraal stembureau heeft 

de uitslag van deze verkiezingen vastgesteld. De negentien door het centraal stembureau benoemd 

verklaarde kandidaten hebben hun benoeming aanvaard. De raad in oude samenstelling moet de 

geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden onderzoeken en beslissen over hun toelating. 

Tevens beslist de raad in oude samenstelling de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrief 

of verkiezing zelf rijzen.  

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;  

 

 

b e s l u i t: 

 

toe te laten tot de raad van de gemeente Bloemendaal: de heer N.A.L. Heijink, mevrouw A. 

Zoetmulder-Sanders, mevrouw A.J. Kwaaitaal-Robbers, de heer R.R. Harder, mevrouw C.M.M. 

Meijer-Wortelboer, de heer L.J.L. Heukels, de heer A.H. Oude Weernink, mevrouw S. Kuijs, 

mevrouw E. Voorham, de heer A.J.G. Burger, de heer A. Bruggeman, de heer R.T.G. van der Veldt, 

mevrouw M.J. Wierda, mevrouw S. van Vliet, de heer R.W. Kruijswijk, de heer H.A.L. Schell, de 

heer M.A. Doorn, mevrouw M. Roos en de heer R.M. Slewe.  

 

 

 

De raad voornoemd, d.d. 

 

 

 

de voorzitter,   de griffier, 
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Voorgesteld besluit 

Toe te laten als leden van de raad van de gemeente Bloemendaal: de heer N.A.L. Heijink, mevrouw 

A. Zoetmulder-Sanders, mevrouw A.J. Kwaaitaal-Robbers, de heer R.R. Harder, mevrouw C.M.M. 

Meijer-Wortelboer, de heer L.J.L. Heukels, de heer A.H. Oude Weernink, mevrouw S. Kuijs, 

mevrouw E. Voorham, de heer A.J.G. Burger, de heer A. Bruggeman, de heer R.T.G. van der Veldt, 

mevrouw M.J. Wierda, mevrouw S. van Vliet, de heer R.W. Kruijswijk, de heer H.A.L. Schell, de 

heer M.A. Doorn, mevrouw M. Roos en de heer R.M. Slewe. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden (gelijktijdig met het referendum 

over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten). De raad in oude samenstelling moet de 

geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzoeken. 

 

Beoogd effect 

Het beoogde effect is de toelating tot de raad van de gemeente Bloemendaal van de personen die 

hun benoeming hebben aanvaard. 

  

Politieke keuzeruimte 

De raad in oude samenstelling moet toepassing geven aan het gestelde in de Kieswet. Het moet de 

geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzoeken en beslissen of deze personen als lid van de 

raad van Bloemendaal kunnen worden toegelaten. Tevens beslist de raad in oude samenstelling de 

geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezing zelf rijzen.   

 

Gedachtegang 

 

Op 23 maart 2018 is door het centraal stembureau de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 

vastgesteld en vastgelegd in een proces-verbaal. Aan de kandidaten is een schriftelijke 

kennisgeving van benoeming uitgereikt. Negentien personen hebben hun benoeming aanvaard en 

de op grond van de Kieswet vereiste documenten ingeleverd (gezamenlijk geloofsbrief genoemd).  

 

De raad in oude samenstelling moet op grond van artikel V 4 en V 12 van de Kieswet een 

beslissing nemen over de toelating van de nieuw benoemde leden tot de raad van Bloemendaal 

(onderzoek geloofsbrieven). De raad gaat na of de benoemde aan de vereisten voor het 

lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult. Tevens 

beslist de raad evt. de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezing zelf 

rijzen. Het onderzoek van de geloofsbrief strekt zich niet uit tot de geldigheid van de 

kandidatenlijsten.  

 

Ten behoeve van het onderzoek naar de geloofsbrieven van de benoemd verklaarden is het 

gebruikelijk dat een commissie ‘’onderzoek geloofsbrieven’’ uit uw midden wordt benoemd. Deze 
commissie voert het onderzoek uit en rapporteert haar bevindingen aan de raad op basis waarvan 

uw raad besluit al dan niet over te gaan tot toelating van de benoemden.  

 

Het lidmaatschap van de nieuw toegelaten leden vangt aan op de dag waarop de raad in nieuwe 

samenstelling voor het eerst bijeenkomt te weten tijdens de installatieraad van donderdag 29 

maart 2018 (conform artikel C 4 Kieswet en artikel 18 Gemeentewet). De feitelijke werkzaamheden 

kunnen aanvangen na het afleggen van de eed of belofte (artikel 14 Gemeentewet).  
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Overwegingen van het college 

n.v.t.  

 

Middelen 

n.v.t.  

 

Participatie 

n.v.t.  

 

Communicatie 

De communicatie rondom de gemeenteraadsverkiezingen, toelating en installatie wordt gedaan 

door het team communicatie in samenwerking met de griffie en burgerzaken. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

n.v.t.  

 

Vervolgproces/evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen 

n.v.t. 

 

Achterliggende documenten 

n.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 


	Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

