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ONDERWERP 
Oordeel van de gemeenteraad over de rechtmatigheid van de verkiezingen 
 
SAMENVATTING 
Het is aan de gemeenteraad om na de verkiezingen een oordeel uit te spreken over de 
rechtmatigheid van de verkiezingen. De raad doet dit op basis van de processen-verbaal van 
het Centraal Stembureau.  
 
 
BESLUIT B&W 
nvt 
 
BESLUIT RAAD  
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen de processen-verbaal van het Centraal Stembureau 
 
besluit: 
Als zijn oordeel uit te spreken dat de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15, 16 maart 2022 
rechtmatig zijn verlopen. 
 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier,   de voorzitter, 
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INLEIDING 
Het is aan de gemeenteraad om na de verkiezingen een oordeel uit te spreken over de 
rechtmatigheid van de verkiezingen. De raad doet dit op basis van de processen-verbaal van 
het Centraal Stembureau.  
 
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 de 
processen-verbaal van het Centraal Stembureau, die leiden tot een ernstig vermoeden dat 
door één of meerdere stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen 
zijn op de zetelverdeling. 
 
 
MOTIVERING 
 
1. geen aanwijzingen in het proces-verbaal 
De processen-verbaal van het Centraal Stembureau geeft geen aanwijzing dat er reden is 
om tot hertelling of herstemming over te gaan. 
 
2. Geen vermoedens van fouten 
Er zijn geen vermoedens dat op een of meerdere stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt 
dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. 
 
3. Geen bezwaren ingebracht 
In de openbare zitting van het Centraal Stembureau ter vaststelling van de 
verkiezingsuitslag, gehouden op 14, 15, 16 maart 2022, zijn geen bezwaren ingebracht 
tegen de rechtmatigheid van de verkiezingen. 
 
 
FINANCIËN 
nvt 
 
JURIDISCH KADER 
Artikel P20 Kieswet, artikel V4 Kieswet 
 
 
 
PLANNING/UITVOERING 
nvt 
 
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING 
nvt 
 
BIJLAGEN 
 • Processen-verbaal van het Centraal Stembureau 
  


