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 1900  Raadsbesluit   

 

   Griffie  Leiderdorp, 21 maart 2022  

     

Onderwerp:  Toelating raadsleden nieuwe 

gemeenteraad 

   

 

*Z03EB7CAAFF* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 21 maart 2022 , nr. Z/22/129370/271305; 

gelet op het bepaalde in artikel art. V4 van de Kieswet; gezien het advies van de commissie 

geloofsbrieven waarin de commissie adviseert over de rechtmatigheid van het verloop van de 

verkiezingen en de toelating van de nieuw benoemde leden;  

b e s l u i t: 

 

1.  Vast te stellen dat er geen sprake is van een ernstig vermoeden dat door één of meer 

stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed op de 

zetelverdeling en/of te benoemen leden van de raad kunnen zijn, en daarmee een positief 

oordeel uit te spreken over de rechtmatigheid van de verkiezingen. 

3. De volgende personen als lid van de raad toe te laten: 

- H.K. (Hugo) Langenberg (LPL) 

- J.L.M. (Joost) Bruggeman (LPL) 

- H.P.M. (Henri) Verheggen (LPL) 

- E. (Eric) Filemon (LPL) 

- K. (Kamla) Balak (LPL) 

- R.S.L.M. (Roel) van Beelen (LPL) 

- O.C. (Olaf) McDaniel (Partij van de Arbeid/GroenLinks) 

- B. (Bob) Vastenhoud (Partij van de Arbeid/GroenLinks) 

- M.D. (Marlies) van Beek (Partij van de Arbeid/GroenLinks) 

- S.M.A. (Sarah) van Roemburg (Partij van de Arbeid/GroenLinks) 

- S. (Sem) Overduin (Partij van de Arbeid/GroenLinks) 
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- M. (Martine) Breedveld (VVD) 

- F. (Frank) van Noort (VVD) 

- N. (Niels) Verwers (VVD) 

- T.H.J. (Tom) Groentjes (VVD) 

- J.H.W. (Jeroen) Hendriks (D66) 

- P. (Prachee) van Brandenburg-Kulkami (D66) 

- M. (Mieke) van Ulden (D66) 

- M. (Medea) Hempen (CDA) 

- M. (Mirjam) van der Stelt (CDA) 

- A.N. (Arie) Janssen (ChristenUnie-SGP) 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 23 maart 2022, 

 

de griffier,     de voorzitter, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen   mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


