
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

 
Aanleiding   
Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen gehouden voor de leden van de raad van de gemeente 
Roosendaal. Op 23 maart 2018 heeft het centraal stembureau de uitslag van deze verkiezing 
vastgesteld. De gekozen kandidaten zijn vervolgens door de voorzitter van het centraal stembureau 
benoemd tot lid van de raad van de gemeente Roosendaal.  
 
Het benoemde lid Homma, A. (Annelies) (v) heeft aan de voorzitter van het centraal stembureau 
meegedeeld de benoeming tot lid van de raad van de gemeente Roosendaal niet aan te nemen. De 
voorzitter van het centraal stembureau heeft vervolgens conform de verkiezingsuitslag Emmen, H.W. 
(Harm) (m) benoemd in de ontstane vacature.  
 
Alle benoemde leden hebben hun benoeming tot lid van de raad van de gemeente Roosendaal 
aangenomen en hebben hun geloofsbrieven overgelegd. 
 
 
Kader    
De Kieswet stelt regels voor het onderzoek van de geloofsbrieven en het onderzoek van het proces 
verbaal van het centraal stembureau.  
Het behoort tot de taak van de gemeenteraad om de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden te 
onderzoeken alvorens de benoemde leden kunnen worden toegelaten tot lid van de gemeenteraad.  
Het behoort tevens tot de taak van de gemeenteraad om een oordeel te geven over de rechtmatigheid 
van de verkiezingen. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten op wettige wijze 
plaatsvinden. De raad dient zijn oordeel te baseren op grond van het proces verbaal van het centraal 
stembureau d.d. 23 maart 2018, waarbij de uitslag van de verkiezing is vastgesteld. 
 
 
Motivering / toelichting   
Voor het onderzoek van de geloofsbrieven heeft uw raad bij besluit van 22 september 2016 een 
commissie ingesteld bestaande uit de heren C.G.M. Janssen, M. Aygün en J.F.A. Heeren. De 
commissie onderzoek geloofsbrieven toetst de geloofsbrieven aan de eisen van de Kieswet en aan de 
eisen van de Gemeentewet. Concreet betekent dit, dat de commissie toetst of de benoemde leden 
voldoen aan het leeftijdsvereiste, het vereiste van ingezetenschap en het vereiste van 
kiesgerechtigheid. Verder toetst de commissie of de benoemde leden geen onverenigbare 
betrekkingen hebben, geen nevenfuncties uitoefenen waarvan de uitoefening ongewenst is met het 
oog op de vervulling van het raadslidmaatschap en of zij geen verboden handelingen verrichten. De 
commissie bericht de raad over haar bevindingen. De raad besluit vervolgens tot toelating. 
 
Conform het bepaalde in de Kieswet heeft het hoofdstembureau op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 
uur in een openbare zitting de uitkomst vastgesteld van de stemming op 21 maart 2018.  
Het hoofdstembureau heeft ten aanzien van iedere lijst het aantal uitgebrachte stemmen vastgesteld. 
Tegen de vaststelling van de uitkomst zijn geen bezwaren ingebracht.  
Vervolgens is het hoofdstembureau opgetreden als centraal stembureau en heeft in die hoedanigheid 
vastgesteld het aantal stemmen dat op de partijen is uitgebracht, het aantal stemmen dat op de 
kandidaten is uitgebracht, het totaal aantal uitgebrachte stemmen, het aantal blanco stemmen en het 
aantal ongeldige stemmen. Op grond van deze uitslag is de kiesdeler vastgesteld en zijn de zetels 
verdeeld en toegewezen aan de kandidaten. Tegen de vaststelling van de uitslag zijn geen bezwaren 
ingebracht. 
 
 
Communicatie    
Conform de wettelijke bepalingen is het proces-verbaal van de zitting van het 
hoofdstembureau/centraal stembureau van 23 maart 2018 voor eenieder ter inzage gelegd bij het 
team Publiekszaken.  
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Daarnaast liggen voor de gemeenteraad onderstaande documenten ter inzage:  
1. Geloofsbrieven van benoemde leden voor de raad van de gemeente Roosendaal. 
2. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau/centraal stembureau van 23 maart 

2018. 
 
Bijlage  

1. Ontwerpbesluit tot toelating van de leden van de gemeenteraad en tot vaststelling van de 
rechtmatigheid van de verkiezing voor de leden van de raad van de gemeente Roosendaal 
d.d. 21 maart 2018. 

 


