
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen geweest voor de leden van de gemeenteraad. Op 21 maart 
heeft het centraal stembureau in een openbare zitting de uitslag van de verkiezing vastgesteld. 
Op 21 maart heeft de voorzitter van het centraal stembureau de gekozen kandidaten benoemd. Alle 
kandidaten hebben de benoeming aangenomen.
De commissie Onderzoek geloofsbrieven heeft in haar bijeenkomst van 28 maart de geloofsbrieven 
onderzocht en in orde bevonden.

Beoogd effect
De gemeenteraad moet vaststellen dat de organisatie en het verloop van de verkiezing op 16 maart 
op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden. 
De gemeenteraad moet beslissen dat de benoemde kandidaten kunnen worden toegelaten tot lid van 
de gemeenteraad. 

Argumenten
1.1. De uitslag van de verkiezing GR 22 is op 21 maart om 10.00 uur tijdens een openbare zitting 

vastgesteld door het Centraal Stembureau.
De raad dient zijn oordeel over de rechtmatigheid van de verkiezing te baseren op grond van het 
proces-verbaal van het CS van 21 maart 2022.
Het Hoofdstembureau heeft voor iedere lijst het aantal uitgebrachte stemmen vastgesteld en het 
stemcijfer bepaald. Tegen de vaststelling van de uitkomst is door de Roosendaalse Lijst een bezwaar 
ingebracht. Op stembureau 106 zijn op kandidaat Van Looveren 0 stemmen uitgebracht. Kandidaat 
Van Looveren komt uit stemdistrict 106. Op kandidaat van Dorst zijn 207 stemmen uitgebracht. Het 
vermoeden bestaat dat de stemmen op kandidaat van Dorst in werkelijkheid zijn uitgebracht op 
kandidaat Van Looveren. De Roosendaalse Lijst vraagt daarom een hertelling. 
Volgens artikel P 21 Kieswet is een hertelling toegestaan als er sprake is van een ernstig vermoeden 
dat door een of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van 
invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Getoetst aan dit artikel heeft het CS vastgesteld dat de fout 
weliswaar aannemelijk is, maar dat deze niet leidt tot een andere zetelverdeling. Het verzoek om 
hertelling is afgewezen. Het CS heeft daarop de verkiezingsuitslag vastgesteld. Op grond van deze 
uitslag is de kiesdeler vastgesteld, zijn de zetels verdeeld en toegewezen aan kandidaten. Tegen de 
vaststelling van de uitslag zijn geen verdere bezwaren ingebracht.

2.1 De commissie voor de Geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de kandidaten onderzocht en in 
orde bevonden.
Bij besluit van 28 maart 2018 heeft uw een commissie ingesteld voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven. De commissie bestaande uit de heren Yap en Hamans en mevrouw de Beer heeft op 
28 maart 2022 de geloofsbrieven van de kandidaten onderzocht. Zij hebben de overgelegde brieven 
getoetst aan de bepalingen van de Kieswet en de Gemeentewet. Concreet betekent dit, dat de 
commissie heeft getoetst of de benoemde leden voldoen aan het leeftijdsvereiste, het vereiste van 
ingezetenschap en het vereiste van kiesgerechtigheid. Verder heeft de commissie getoetst 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 moet 
vervolgens besluiten tot toelating.

Communicatie
Volgens de wettelijke bepalingen zijn de processen verbaal N 10 van de stembureaus, het proces 
verbaal K van het Gemeentelijk Stembureau, het proces verbaal N11 van de burgemeester, het 
proces verbaal P 22 van het Centraal Stembureau en de verkiezingsuitslag OSV 2022 openbaar 
gemaakt op de website van de gemeente Roosendaal. 

Bijlagen
1. Rapport van de commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
2. Proces verbaal P 22 van het Centraal Stembureau
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3. Ontwerpbesluit tot vaststelling van de rechtmatigheid van de verkiezing voor de leden van de 
gemeenteraad op 16 maart 2022 en tot toelating van de benoemde leden tot de 
gemeenteraad.


