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  Griffie  Leiderdorp, 21 maart 2022 

     

Onderwerp: Toelating raadsleden nieuwe 

gemeenteraad 

 Aan de raad.  

 

    

*Z03EB8620FA* 
Beslispunten 

 
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. 

2. 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) 
- 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) 
 

 

1 SAMENVATTING  

De onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen voor de zittingsperiode 2022-2026 heeft 
geresulteerd in de benoeming van 21 leden van de raad van Leiderdorp. Voordat zij worden 
toegelaten tot de raad dienen eerst de geloofsbrieven door de zittende raad te worden 
onderzocht.  
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2 Inleiding 

Van het centraal stembureau is een afschrift van het proces-verbaal ontvangen, waarmee de 
uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezing van de leden van de raad voor 
Leiderdorp voor de komende periode, vastgesteld kunnen worden.  
 
Van de 21 nieuw gekozen leden van de raad van Leiderdorp hebben 20 hun benoeming tot lid van 
de raad aangenomen. Eén lid (mevrouw Zuidervaart van de LPL) heeft de benoeming niet 
aangenomen. Daarop is de eerstvolgende op de kieslijst van de LPL, de heer Van Beelen, benoemd 
en heeft hij de benoeming aanvaard. 
Het is aan de zittende raad om te besluiten over de toelating van de nieuw benoemde raadsleden. 
De geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden worden onderzocht door de commissie 
geloofsbrieven.  
 
De geloofsbrieven bestaan uit:  

- de kennisgeving van de voorzitter van het centraal stembureau aan de benoemden van 
hun benoeming tot raadslid. 

- de door de benoemden ondertekende verklaring dat zijn de benoeming aanvaarden. 
- een opgave van eventuele openbare betrekkingen. 
- een gewaarmerkt afschrift uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens in 

geval de benoemde niet eerder als lid van de raad van Leiderdorp is toegelaten.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 23 maart zal de commissie geloofsbrieven verslag uitbrengen aan 
de raad over de volgende drie punten:  

1. of de geloofsbrieven aan de eisen van de Kieswet voldoen,  
2. of wordt voldaan aan de eisen van de Grondwet: voldoet de benoemde aan de vereisten voor 

het lidmaatschap van de raad en vervult hij/zij geen met het lidmaatschap onverenigbare 
betrekkingen. 

3. of er op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau onregelmatigheden of 
geschillen die tot een negatief oordeel van de raad moeten leiden wat betreft het verloop van 
de verkiezing of de vaststelling van de uitslag. 

 
Voordat de nieuw benoemde en toegelaten raadsleden hun functie kunnen uitoefenen leggen zij 
op 30 maart 2022 in handen van de voorzitter van de raad de eed of de belofte af.  
 

3 Beoogd effect 

Het toelaten van de nieuw gekozen raadsleden voor de gemeenteraad van Leiderdorp voor 2022-
2026. Daarvoor is het nodig dat er een oordeel uitgesproken wordt op basis van het proces verbaal 
van het centraal stembureau en het advies gegeven wordt van de commissie geloofsbrieven over 
de rechtmatigheid van de verkiezingen.  
 

4 Argumenten 

Na de verkiezingen moet door de zittende raad een oordeel worden gegeven over de 
rechtmatigheid van de verkiezingen. De commissie voor het geloofsbrievenonderzoek adviseert de 
raad over het verloop van de verkiezingen (of dit op wettige wijze is gebeurd) en het vaststellen 
van de uitslag (of deze juist is vastgesteld). Zij doet dit op basis van het proces-verbaal van het 
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centraal stembureau. Daarnaast beoordeelt de commissiegeloofsbrieven of de nieuw benoemde 
raadsleden toegelaten kunnen worden tot de raad.  
Het oordeel over de rechtmatigheid van de verkiezingen en het toelaten van de nieuwe raadsleden 
tot de raad van Leiderdorp moet gebeuren door de ‘oude’ zittende raad vlak voor de samenkomst 
van de nieuwe raad.  
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

-  
 

6 Duurzaamheid  
Niet van toepassing.  
 

7 Financiën 

Niet van toepassing. 
 

8 Communicatie  

Het raadsbesluit wordt toegevoegd aan de stukken in het raadsinformatiesysteem.  
 

9 Evaluatie 

Niet van toepassing. 
 

 

 

de griffier,    

 

 

B.A.M. Rijsbergen 

 


