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Benoeming lid werkgeverscommissie vanuit coalitie: kandidaten de dames Eijck-Stein 
en Gepkens, de heer Breedveld. 
  
Procedure: 
Stembureau: voorzitter en griffier bewaken het rechtmatig verloop van de procedure. 
  
Aan het begin van de behandeling van het agendapunt krijgen de kandidaten, in bovengenoemde 
volgorde, kort de gelegenheid om zich nader te presenteren;  

 Raadsleden kunnen vervolgens vragen stellen over motivatie en profiel; 

 Er wordt een schriftelijke stemming gehouden.  

 Kandidaten kunnen zelf op grond van artikel 28 lid 1 en 3 Gemeentewet1 niet deel nemen aan 
de stemming. Dit omdat de stemming gaat over een aangelegenheid die hen rechtsreeks of 
middellijk persoonlijk aangaan en op grond van de vastgestelde procedure raadsleden alleen 
mogen kiezen uit een van de drie kandidaten.  

 Ten behoeve van de eerste schriftelijke stemronde zijn de namen van de kandidaten op een 
stembiljet gezet en worden raadsleden verzocht om 1 naam aan te kruisen.  

 Ieder ter vergadering aanwezig raadslid dat zich niet op grond van de Gemeentewet van 
stemming moet onthouden is verplicht een stembriefje in te leveren.  

 Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal 
raadsleden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de 
aantallen niet gelijk zijn, worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt 
een nieuwe stemming gehouden.  

 Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de 
Gemeentewet worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die raadsleden die geen 
behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd. Onder niet behoorlijk ingevulde stembriefjes wordt 
verstaan:  

 een blanco ingevuld stembriefje;  

 een ondertekend stembriefje;  

 een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming 
verschillende vacatures betreft;  

 een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een 
persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen;  

 een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de 
stemming is beperkt.  

                     
1 Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over:  
a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;  
b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort.  
2 Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van een stembriefje.  
3 Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een 
herstemming is beperkt.  

 



In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad, op voorstel van de 
voorzitter.  

 Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt 
tot een tweede stemming overgegaan.  

 Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is 
verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede 
stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de 
meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming 
uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben.  

 Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het 
lot.  

 Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet 
plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven.  

 Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze 
gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud.  

 Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op 
dit briefje voorkomt, is gekozen.  

 Onder de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de 
uitslag vernietigd.  
 

   
 
 
 


