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Aan de raad.
Inleiding
De gemeenteraad heeft in zijn laatste vergadering van de raadsperiode de taak de ‘geloofsbrieven’ van
de nieuw benoemde raadsleden te onderzoeken.
Hiertoe wordt ter vergadering een commissie bestaande uit drie leden benoemd, die de stukken
onderzoekt en de raad hierover een advies geeft.
Ook heeft de gemeenteraad in zijn laatste vergadering in oude samenstelling de taak het verloop van
de verkiezingen te onderzoeken. De Kieswet stelt hierover regels. De organisatie en het verloop van de
verkiezingen moeten op wettige wijze plaatsvinden. Het is aan de raad om daar een oordeel over uit te
spreken.
De raad doet dit op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau. De opmerkingen op dit
proces-verbaal kunnen aanleiding geven tot bijvoorbeeld het besluit om over te gaan tot het hertellen
van de stemmen. De raad heeft de bevoegdheid om te besluiten tot hertelling en tot herstemming. Een
dergelijk besluit kan de raad alleen nemen als er concrete aanwijzingen staan in het proces-verbaal.
Daarnaast kan een dergelijk besluit alleen genomen worden ‘indien een ernstig vermoeden bestaat dat
door een of meer stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de
zetelverdeling’.
De raad kan deze bevoegdheid dus niet gebruiken in het geval de uitslag aangeeft dat een fractie met
een paar stemmen meer een extra zetel zou hebben behaald. De gedachte dat er wellicht een telfout
gemaakt is, is niet voldoende. Uit het proces-verbaal moet af te leiden zijn dat er fouten zijn gemaakt.
Het advies van de VNG is om de commissie geloofsbrieven zich ook te laten buigen over dit
onderwerp en om advies te vragen. Dit is ook opgenomen in ons reglement van orde.
Voorstel
U wordt voorgesteld een commissie in te stellen bestaande uit drie raadsleden die de geloofsbrieven en
het proces-verbaal onderzoekt en na het onderzoek van de commissie een oordeel te geven over de
rechtmatigheid van de verkiezingen van de gemeenteraad op 19 maart 2014 en te besluiten over het al
dan niet toelaten van de als raadslid benoemde personen tot lid van de raad.
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