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1. Algemene informatie
Het kiesrecht valt uiteen in het actief en het passief kiesrecht.
Het actief kiesrecht is het recht dat kiezers hebben deel te nemen aan de rechtstreekse verkiezing van de
leden van de gemeenteraad. Het passief kiesrecht is het recht dat zij hebben gekozen te worden tot lid
van de gemeenteraad.

Actief kiesrecht
Stemgerechtigd zijn degenen die:




op 5 februari 2018 staan ingeschreven in het kiezersregister van de gemeente Huizen;
niet van het kiesrecht zijn uitgesloten;



op 21 maart 2018 achttien jaar of ouder zijn;



indien geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie:

1. rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, d, e, of l, van de
Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale organisatie
en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en
2. op 5 februari 2018 een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar ingezetene van Nederland
waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel rechtmatig in Nederland
verbleven op grond van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000.

Passief kiesrecht
Gedurende de zittingsperiode 2018 - 2022 bestaat de gemeenteraad van Huizen uit 27 leden.
Het raadslid moet:



ingezetene van de gemeente Huizen zijn;



minstens 18 jaar oud zijn;



niet uitgesloten van het kiesrecht;



indien geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie:

1. rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, d, e, of l, van de
Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale organisatie
en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en
2. zij onmiddelijk voorafgaand aan de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid
tot de gemeenteraad gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene
van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a dan wel over een
verblijfsrecht op grond van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000.
Artikel 13 Gemeentewet
1. Een lid van de raad kan in ieder geval niet tevens zijn:
1. minister;
2. staatssecretaris;
3. lid van de Raad van State;
4. lid van de Algemene Rekenkamer;
5. commissaris van de Koning;
6. lid van gedeputeerde staten;
7. griffier der staten;
8. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.
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2. Het bepaalde in het eerste lid, onder 8, is niet van toepassing op:
a. ambtenaren van de burgerlijke stand;
b. hen die als vrijwilliger dan wel uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep
hulpdiensten verrichten;
c. onderwijspersoneel.

Uitsluiting van het kiesrecht
Van het kiesrecht zijn uitgesloten zij, die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet. Slechts bij een
beperkt aantal delicten kan ontzetting uit het kiesrecht plaatsvinden en dan alleen als men veroordeeld is
tot een gevangenisstraf van ten minste één jaar. Uitsluiting wegens een geestelijke stoornis is sinds 25
juni 2008 niet meer van toepassing.
De uitsluiting wordt beoordeeld naar de toestand op de dag van de kandidaatstelling
(5 februari 2018).

2. Belangrijke data voor de gemeenteraadsverkiezing
DATUM

ACTIVITEIT

27 december 2017

Laatste dag voor het indienen van verzoeken
tot registratie van de aanduiding van de
politieke groepering

januari 2018

Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)
voor politieke partijen verkrijgbaar bij
Kiesraad

15 januari t/m 5 februari 2018

Formulieren voor de kandidaatstelling
verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken

22 januari 2018

Laatste dag voor het ontvangen van de
waarborgsom voor de kandidaatstelling op de
daarvoor bestemde rekening

22 januari t/m 5 februari 2018

Afleggen van ondersteuningsverklaringen

29 t/m 2 februari 2018

Mogelijkheid tot voorinlevering
kandidatenlijsten

5 februari 2018

Kandidaatstelling: 9.00 - 17.00 uur

6 februari 2018

Onderzoek van de ingeleverde lijsten door
centraal stembureau (16.00 uur)

6 februari 2018

Terinzagelegging van de kandidatenlijsten,
direct na onderzoek.

6 februari 2018

Kennisgeving van geconstateerde verzuimen
in de kandidatenlijsten.

7 en 8 februari 2018

Mogelijkheid tot herstel van verzuimen in
kandidatenlijsten (9.00 tot 17.00 uur)
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9 februari 2018

Mogelijkheid tot herstel van verzuimen in
kandidatenlijsten (9.00 tot 15.00 uur)

9 februari 2018

Openbare zitting van het centraal stembureau
(16.00 uur) over:
de geldigheid van kandidatenlijsten,
handhaving van kandidaten, handhaving van
de geplaatste aanduiding, het nummeren van
de kandidatenlijsten en geldigheid van
lijstencombinatie(s).
Openbaarmaking door de voorzitter van het
centraal stembureau van toegekende
nummers

13 februari 2018

Laatste dag indienen beroep bij de Raad van
State tegen beslissing centraal stembureau
over geldigheid kandidatenlijsten, handhaving
kandidaten en handhaving van aanduiding
politieke groepering.

Uiterlijk 19 februari 2018

Uitspraak Raad van State inzake eventueel
ingestelde beroepen.
Terinzagelegging van de kandidatenlijsten.
Mededeling van geldig verklaarde
kandidatenlijsten.

Uiterlijk 7 maart 2018

Stempassen in het bezit van de kiezers

Uiterlijk 19 maart 2018

Kandidatenlijsten in bezit van de kiezers

21 maart 2018

Stemming: van 7.30 tot 21.00 uur

23 maart 2018

Openbare zitting van het hoofdstembureau ter
vaststelling (10.00 uur) van de uitkomst van
de stemming en openbare zitting van het
centraal stembureau ter vaststelling van de
uitslag.
Sessie (15.00) voor te benoemen leden voor
het in ontvangst nemen van de benoemingen,
inleveren geloofsbrieven en aanvaarden van
de benoemingen.

27 maart 2018

Onderzoek geloofsbrieven van de
nieuw benoemde raadsleden door de oude
raad.

29 maart 2018

Installatie van de nieuwe raad.
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Hoofdstembureau
Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad treedt het hoofdstembureau tevens als centraal
stembureau op.
Het hoofdstembureau is gevestigd: Gemeentehuis Huizen, Graaf Wichman 10, 1276 KB HUIZEN.

3. Registratie politieke partijen
Groeperingen, die aan de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 willen deelnemen, kunnen zich
laten registreren bij het centraal stembureau voor die verkiezing. De aanduiding wordt geregistreerd in
een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register.
Heeft er geen registratie (of te laat) plaatsgevonden, dan wil dit overigens niet zeggen dat de groepering
niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag dan alleen geen
aanduiding boven de lijst plaatsen en de lijst krijgt dus alleen een nummer.
Er hoeft niet meer voor iedere verkiezing opnieuw geregistreerd te worden. De registratie blijft
gehandhaafd indien bij een nieuwe verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. De groepering
hoeft dus geen zetel te halen.
Het is mogelijk de registratie van een in het register opgenomen aanduiding te wijzigen. Er hoeft dan niet
opnieuw een waarborgsom te worden betaald of een uittreksel uit het verenigingsregister of afschrift van
de notariële akte te worden overlegd. Verzoeken hiertoe ingediend na de 43e dag voor de
kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling.

Tijdstip registratie
Registratie kan het hele jaar door. De enige restrictie is dat een registratieverzoek ingediend na de 43e
dag voor de kandidaatstelling van de eerstvolgende verkiezing buiten beschouwing blijft en pas geldt voor
de daaropvolgende verkiezing. Voor de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart 2018 is de laatste
dag van indiening van een verzoekschrift om registratie van een aanduiding boven een kandidatenlijst: 27
december 2017. Hierna ingediende verzoeken blijven, voor deze verkiezing, buiten beschouwing (Art. G31 Kieswet).

Doorwerking registratie
Groeperingen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau voor de verkiezing
van de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet meer apart voor de
gemeenteraadsverkiezing te laten registreren. Het is wel noodzakelijk dat die groeperingen een
gemachtigde en diens plaatsvervanger aanwijzen die bevoegd zijn namens de partij op te treden. Deze
gemachtigde en diens plaatsvervanger zijn op zijn beurt weer bevoegd om indieners van lijsten te
machtigen de geregistreerde aanduiding boven de lijst te plaatsen.

Uitzondering doorwerking
De "hogere" registratie werkt niet door als op lokaal niveau de aanduiding al door een politieke groepering
wordt gevoerd (artikel G4 Kieswet).
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Over te leggen stukken bij registratie
Een politieke groepering moet zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet
toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overlegd:
a.

Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn
vastgelegd. Uit de statuten moet blijken dat het een politieke groepering is die
zich voor de belangen van de gemeenschap in de gemeente gaat inzetten,
anders wordt de registratie niet geaccepteerd!!;

b.

een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.;

c.

Een bewijs van storting van een waarborgsom van € 112,50

d.

Een verklaring van de groepering waarbij een gemachtigde en plv. gemachtigde
wordt aangewezen.

Wat registreren
Een politieke groepering kan de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst vermeld wenst te worden
laten registreren. Dit kan zijn:
a.

De volledige naam van de groepering;

b.

De afkorting van de naam van de groepering;

c.

Beide. Zoals de aanduiding is geregistreerd moet deze op de kandidatenlijst worden
vermeld.

Waarborgsom
Voor de registratie van de naam/aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden
betaald van € 112,50. Dit bedrag kan per kas worden betaald of overgemaakt worden op
IBAN NL24 BNGH 0285 0042 55 onder vermelding "waarborgsom registratie + naam groepering".
Deze waarborgsom wordt teruggestort als bij de eerstvolgende verkiezing, na de beslissing op het
registratieverzoek, een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

Afwijzingsgronden verzoeken om registratie
a.

De aanduiding is strijdig met de openbare orde;

b.

De aanduiding stemt geheel of gedeeltelijk overeen met een reeds geregistreerde
aanduiding (gemeenteraad, provinciale staten, tweede kamer);

c.

De aanduiding is misleidend voor de kiezers (bijv.: KVP, CHU of AOW-partij);

d.

De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens (spaties en blanco ruimtes

e.

De aanduiding stemt geheel of gedeeltelijk overeen met die van een door een

f.

Op dezelfde dag worden 2 verzoeken om registratie van geheel of in hoofdzaak

tellen ook mee !!!);
rechterlijke uitspraak verboden rechtspersoon;
gelijkluidende aanduidingen ingediend: beide verzoeken moeten dan worden
afgewezen.
De beslissing van het centraal stembureau wordt aan de gemachtigde toe gezonden en op de in de
gemeente gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.

Beroep
Tegen een beslissing m.b.t. de registratie kan uiterlijk op de 6e dag na dagtekening van de openbare
kennisgeving, dan wel nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd, beroep worden aangetekend bij
de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. De beslissing wordt geacht te zijn geweigerd wanneer niet
binnen een redelijke tijd een beschikking is gegeven.
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4. Kandidaatstelling
Algemeen
Op 5 februari 2018 tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd bij de
daartoe aangewezen leden van het centraal stembureau dat dan zitting heeft bij de afdeling Burgerzaken,
Graaf Wichman 10, Huizen.
Dit is een fatale termijn!. Wordt een lijst buiten deze tijd aangeboden dan wordt deze wel geaccepteerd
(tijdstip van ontvangst wordt vermeld!), maar ongeldig verklaard (zie hierna).
Een blanco lijst mag niet worden aanvaard.
In de periode van 15 januari t/m 5 februari 2018 zijn voor de kandidaatstelling kosteloos formulieren
verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken, Graaf Wichman 10, Huizen.

Aanmaken kandidatenlijst in OSV in januari
De kandidatenlijsten (model H1) kunnen eenvoudig worden aangemaakt met Ondersteunende Software
Verkiezingen (OSV). Het centraal stembureau gebruikt OSV voor het onderzoeken van de ingeleverde
kandidatenlijsten op geldigheid en voor de nummering van de lijsten.
Alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling worden automatisch in OSV aangemaakt.
OSV is gratis te verkrijgen bij de Kiesraad.
Meer informatie over OSV vindt u op de website van de Kiesraad:

Inlevering kandidatenlijsten
De kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd bij één van de leden van het centraal stembureau (door
de voorzitter van het centraal stembureau aangewezen). Inlevering moet gebeuren door een voor die
verkiezing kiesgerechtigde kiezer. De aangewezen leden hebben op 5 februari 2018 zitting bij
Burgerzaken, Graaf Wichman 10, Huizen.
Alleen groeperingen, die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd,
kunnen aan de verkiezing deelnemen.
Voor de kandidatenlijst geldt een voorgeschreven model dat kosteloos verkrijgbaar is bij Burgerzaken. Het
centraal stembureau is niet verplicht de partijen er op te wijzen dat zij nog geen kandidatenlijst hebben
ingeleverd. Burgerzaken doet dit echter wel indien er een contactpersoon van de partij bekend is. Het is
daarom voor een partij raadzaam om de naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon door te
geven aan team Burgerzaken. De contactpersoon moet deze dag wel bereikbaar zijn!

Voorinlevering kandidatenlijsten
Om te voorkomen dat er straks binnen een krappe termijn van 3 dagen nog allerlei verzuimen hersteld
moeten worden, biedt Burgerzaken in de week voor de kandidaatstelling
(van 29 januari t/m 2 februari 2018) partijen de mogelijkheid de lijsten te laten beoordelen op mogelijke
verzuimen. Partijen kunnen daarvoor contact op nemen met de hiervoor aangewezen ambtenaren: Marjo
Mennenga-Bos en Jan Daamen, team Burgerzaken, Graaf Wichman 10, Huizen.
Belangrijk: worden bij de voorinlevering veranderingen aangebracht in de kandidatenlijst, dan moeten ook
nieuwe verklaringen van instemming en/of ondersteuning worden ingeleverd!!!!!!.
Ook als gebruik wordt gemaakt van de voorinlevering, moet op de dag van de kandidaatstelling tussen
09.00 en 17.00 uur de officiële indiening van de kandidatenlijst plaats vinden!!!
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Te overleggen stukken
a. Een verklaring van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend om boven
deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is;
b.

Een verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen) dat de inleveraar
bevoegd is om de namen/aanduidingen samen te voegen. Bij het door verschillende
groeperingen indienen van een gezamenlijke kandidatenlijst met een gecombineerde
aanduiding (bijv.: C.D.A.-P.v.d.A) hoeft van deze aanduiding geen afzonderlijke
registratie plaats te vinden. De samenvoeging van de aanduidingen (of afkortingen)
moeten dan wel dezelfde zijn zoals deze zijn geregistreerd. Wijkt men hiervan af dan
is wel registratie nodig;

c.

Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen. Deze verklaringen kunnen worden afgelegd
in de periode van 22 januari t/m 5 februari 2018 ten overstaan van daartoe aangewezen ambtenaren
van team Burgerzaken, Graaf Wichman 10, Huizen.
De kandidaat dient zich te legitimeren.
De verplichting tot het overleggen van ondersteuningsverklaringen geldt niet voor
partijen die al zitting hebben in de gemeenteraad en aan de laatst gehouden
verkiezing met een aanduiding boven de lijst hebben deelgenomen;

d.

Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling.
Deze kan niet worden ingetrokken. Bij verblijf buiten Nederland (alleen dan), mag
van het voorgeschreven model H9 afgeweken worden en kan dit ook telegrafisch
of per telex of telefax. Deze verklaring is dan niet aan een vastgesteld model
gebonden.
De kandidaat moet een kopie van een legitimatiebewijs overleggen indien hij/zij geen
zitting heeft in de gemeenteraad (verplicht). Het ontbreken van een kopie van het
legitimatiebewijs kan leiden tot schrapping van de kandidaat van de kandidatenlijst;

e.

Een bewijs van storting van een waarborgsom van € 225,-- (alleen voor partijen die
nog geen zitting hebben in de gemeenteraad).

Bij de inlevering van de kandidatenlijst en overige stukken wordt een bewijs van inlevering verstrekt.

Waarborgsom kandidaatstelling
Eén van de voorwaarden voor het inleveren van de kandidatenlijst is dat er een waarborgsom moet zijn
gestort. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is dit bedrag € 225,--.
Deze waarborgsom moet betaald worden ofwel per kas bij Burgerzaken ofwel door overmaking op onder
vermelding van: IBAN NL24 BNGH 0285 0042 55 “ waarborgsom kandidaatstelling + naam politieke
partij". Het bedrag moet uiterlijk 22 januari 2018 ontvangen zijn. Het bewijs van storting dient bij
inlevering van de kandidatenlijst op 5 februari 2018 ingeleverd te worden. Indien de politieke partij
uiteindelijk op de dag van de kandidaatstelling toch besluit geen kandidatenlijst in te leveren zal
terugbetaling plaats vinden aan degene die het bedrag heeft betaald (H14, lid 4 Kieswet).
Wordt 75% of meer van de kiesdeler gehaald dan wordt de waarborgsom terugbetaald. De kiesdeler is het
totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels.
Op grond van het kiesbesluit wordt over de waarborgsom geen rente vergoed.
Deze waarborgsom geldt niet voor een kandidatenlijst van een politieke groepering waarvan de aanduiding
was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatst gehouden verkiezing van de leden van de
gemeenteraad één of meer zetels zijn toegekend.
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Voorwaarden kandidaatstelling
De kandidatenlijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
a. Er mogen maximaal 50 kandidaten op de lijst vermeld worden (ook bij samenvoeging van
lijsten). De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur
wordt gegeven;
b.

De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode de voor de gemeenteraad vereiste leeftijd

c.

De naam van de kandidaat mag maar op 1 lijst voorkomen (bij hetzelfde

bereiken;
hoofdstembureau);
d.

De kandidaat moet ingezetene zijn van de gemeente of een verklaring overleggen
waaruit blijkt dat hij/zij het voornemen heeft ingezetene van de gemeente te worden.
Blijkt dat hij/zij meerdere soortgelijke verklaringen heeft afgelegd, dan moet de
kandidaat van de lijst worden geschrapt.

Voorwaarden vermelding op de kandidatenlijst
a. achternaam overeenkomstig het nieuwe naamrecht; gehuwde (geweest zijnde)
personen en personen van wie een partnerschap is geregistreerd (geweest), kunnen op de
volgende wijze op de kandidatenlijst vermeld worden:
-

met alleen de eigen naam;

-

met alleen de naam van de echtgenoot of geregistreerde partner;

-

met de eigen naam d.m.v. een liggend streepje gevolgd door de naam van de
echtgenoot of geregistreerde partner;

-

met de eigen naam d.m.v. een liggend streepje voorafgegaan door de naam
van de echtgenoot of geregistreerde partner.

Onder echtgenoot en geregistreerd partner moet ook worden verstaan; de
ex-echtgenoot en de ex-geregistreerde partner. De woorden "echtgenoot van",
"weduwe van" en "geboren" of afkortingen hiervan zijn niet meer toegestaan.
b.

achter de voorletters (!) van de kandidaat is het mogelijk om tussen haakjes de
roepnaam te vermelden; het is niet toegestaan de voornaam “Theodorus” te vermelden
met Th.

c.

het is niet toegestaan om titels op de kandidatenlijst te vermelden die de kandidaat
op grond van de wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek mag voeren.
Wel adellijke titels en predikaten en de aanduidingen "jr". "sr.", "v" of "m" achter de
voorletters of de roepnaam.

d.

de geboortedatum;

e.

adres en woonplaats.

Onderzoek kandidatenlijst
Op 6 februari 2018 om 16.00 uur vindt de niet-openbare zitting plaats van het centraal stembureau tot
onderzoek van de kandidatenlijsten. Hiervan wordt proces-verbaal model I-1 opgemaakt.
Bij dit onderzoek kunnen de volgende verzuimen worden geconstateerd die tot uiterlijk 9 februari 2018
15.00 uur hersteld kunnen worden:
a.

verklaring van ondersteuning ontbreekt of is niet juist;

b.

verklaring van voorgenomen vestiging ontbreekt;

c.

kandidaat is niet juist vermeld (H2 Kb);

d.

verklaring van instemming ontbreekt;

e.

inleveraar is niet kiesgerechtigd (verklaring ontbreekt);

f.

verklaring van machtiging ontbreekt;
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Deze verzuimen kunnen hersteld worden tot uiterlijk op de derde dag na de kandidaatstelling door
inlevering op de eerste en tweede dag van 09.00 tot 17.00 uur en op de derde dag van 09.00 tot 15.00
uur.
Als herstel van verzuim mogen geen aanvullingen van nieuwe namen worden gedaan. Invulling van de
namen achteraf is niet mogelijk. De kandidatenlijsten mogen worden gekopieerd zolang de
handtekeningen maar origineel zijn.

Verbinding tot lijstencombinaties
Deze mogelijkheid is recent afgeschaft. Het aangaan van lijstencombinaties is niet meer mogelijk.

Geldigheid kandidatenlijst
Op de 3e dag na de kandidaatstelling (9 februari 2018) om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in
een openbare vergadering over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop
voorkomende kandidaten en het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding.
Hiertegen kan iedere kiezer binnen 4 dagen (t/m 13 februari 2018) een beroepsschrift indienen bij de
afdeling Rechtspraak van de Raad van State, die hierover binnen 6 dagen (uiterlijk 19 februari 2018)
uitspraak doet.
Ingevolge artikel I 5 van de Kieswet zijn ongeldig de lijsten:
a.

die niet tussen 09.00 en 17.00 uur zijn ingeleverd;

b.

waarvan (indien vereist) het bewijs van betaling van de waarborgsom ontbreekt;

c.

waarbij (indien vereist) te weinig ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd;

d.

waarbij niet het juiste model is gehanteerd;

e.

die niet persoonlijk door een kiesgerechtigde is ingeleverd;

f.

waarbij de door de burgemeester en wethouders afgegeven verklaring van
kiesgerechtigheid van de inleveraar ontbreekt (bij gemeenteraadsverkiezing
niet van toepassing);

g.

waarop alle kandidaten zijn geschrapt.

Ondersteuningsverklaringen
(geldt niet voor partijen die al zitting hebben en aan de laatst gehouden verkiezing met een aanduiding
boven de lijst hebben deelgenomen)
Voor de ondersteuningsverklaring gelden de volgende voorwaarden:
a.

op de ondersteuningsverklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en
in dezelfde volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst;

b.

de ondersteuner moet binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt als kiezer
staan geregistreerd. De ondersteuner mag ook een op de lijst voorkomende
kandidaat zijn;

c.

de ondertekening van de verklaring moet tussen 22 januari en 5 februari 2018
worden gedaan bij Burgerzaken, Graaf Wichman 10, Huizen
bij een daartoe aangewezen ambtenaar;

d.

de ambtenaar tekent op de verklaring aan of de ondertekenaar als kiezer

e.

de kiesgerechtigde mag maar 1 ondersteuningsverklaring afleggen en moet

staat geregistreerd (verplicht!);
zich legitimeren. Tekent de ondersteuner meerdere verklaringen, dan zijn
deze alle ongeldig;
f.

een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken;

g.

de ondersteuner moet op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn;
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h.

is een ondersteuningsverklaring niet geldig (bijv.: meerdere verklaringen
afgelegd) dan is er geen herstel mogelijk. Zou daardoor het voorgeschreven
aantal van 20 niet gehaald worden, dan kan dit verzuim binnen de daarvoor
geldende termijn worden hersteld door nieuwe ondersteuningsverklaringen af
te leggen bij Burgerzaken.
Het is daarom verstandig meer dan 20 ondersteuningsverklaringen in te leveren.

Lijstencombinaties
Deze mogelijkheid is recent afgeschaft. Het aangaan van lijstencombinaties is niet meer mogelijk.

Samenvoeging
Er kan ook sprake zijn van een samenvoeging van partijen. Hier is sprake van een lijst waarboven de
aanduidingen of afkortingen van groeperingen worden samengevoegd (bijv.: RPF/GPV/SGP). De
geregistreerde aanduidingen of afkortingen moeten worden samengevoegd. Hierin mogen geen
veranderingen worden aangebracht.

5. Nummering kandidatenlijsten
Op donderdag 9 februari 2018 om 16.00 uur worden de kandidatenlijsten in een openbare zitting van het
centraal stembureau genummerd.
Voor de nummering van de kandidatenlijsten is artikel I14 van de Kieswet van toepassing. Eerst worden
genummerd de partijen die bij de laatste verkiezing 1 of meerdere zetels hebben behaald. Aan deze lijsten
worden de nummers 1 en volgende toegekend in volgorde van het aantal behaalde stemmen. Bij
gelijkheid beslist het lot. Voor de overige partijen die geen zitting hebben in de huidige gemeenteraad
geldt dat deze door het lot aangewezen worden genummerd.
Nummering n.a.v. de laatst gehouden verkiezing (als er geen samenvoegingen plaatsvinden):

PARTIJ

AANTAL STEMMEN

NUMMER

VVD

3850

1

CDA

3391

2

D66

2916

3

Dorpsbelangen Huizen

2157

4

PvdA

1670

5

GROENLINKS

1665

6

ChristenUnie

1493

7

Leefbaar Huizen

1278

8

SGP

678

9

Belangrijk: het definitieve nummer is pas bekend op 9 februari 2018 na 16.00 uur!
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Lijstuitputting
Het kan voorkomen dat een partij bij een tussentijdse vacature geen kandidaten meer op de lijst heeft
staan die in aanmerking komen voor benoeming. In zo'n geval wordt niet voorzien in de vacature.
Het is daarom verstandig om op de kandidatenlijst voldoende kandidaten te vermelden (maximaal 50
kandidaten).

Verlaging voorkeurdrempel
M.i.v. 1 december 1997 is het aantal stemmen die een kandidaat nodig heeft om bij voorkeur gekozen te
worden verlaagd naar een aantal wat gelijk is aan 25% van de kiesdeler. Voorheen was de zogenaamde
voorkeurdrempel 50%.

6. Zetelverdeling
Wanneer alle uitgebrachte stemmen verzameld zijn wordt eerst de kiesdeler vastgesteld. Dat gebeurt door
het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door 27 (het aantal te verdelen raadszetels).
Vervolgens wordt het aantal stemmen, dat elke partij of lijst heeft behaald, gedeeld door de kiesdeler en
de uitkomst daarvan geeft het hele aantal zetels aan dat een lijst bij de eerste verdeling heeft behaald.
Na deze eerste verdeling blijft er nog een aantal zetels over, die restzetels worden genoemd.
De restzetels worden verdeeld volgens het stelsel van de grootste gemiddelden.
Voor de verdeling van de restzetels wordt het aantal stemmen dat een lijst heeft behaald, gedeeld door
het aantal bij de eerste verdeling toegekende zetels plus één.
De partij of lijst met de grootste uitkomst van deze deling krijgt de eerste restzetel. Voor deze partij wordt
daarop weer het gemiddelde bepaald.
De lijst die dan het grootste gemiddelde heeft, krijgt de tweede restzetel.
Deze berekening wordt steeds herhaald, totdat alle restzetels zijn toegewezen.

Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en de voorkeurstem
De Kieswet kent in bepaalde gevallen voor de kandidaten een grotere mogelijkheid om met
voorkeurstemmen te worden gekozen.
Bij de gemeenteraadsverkiezing worden de aan een lijst toegewezen zetels eerst toegekend aan die
kandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen dat groter is dan 25% van de kiesdeler, in de
volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen.
Vervolgens worden de overblijvende zetels van een lijst toegekend aan de overige kandidaten in de
volgorde van de lijst.
Om de kiezer meer invloed te geven is de voorkeursdrempel verlaagd naar 25%.

Een voorbeeld:
Stel dat de opkomst 60% is en de kiesdeler 520.
Als de lijst één of meer zetels behaalt, dan zijn in dat geval 130 stemmen nodig om bij voorkeur gekozen
te zijn in de raad (520 x 25% = 130). Stel dat een lijst bijvoorbeeld 1400 stemmen en 2 zetels heeft
gehaald. Van de 1400 stemmen heeft nummer 1 van de lijst 750 stemmen en nummer 18 van de lijst 130
stemmen gehaald, terwijl de overige kandidaten van de lijst allemaal minder dan 130 stemmen hebben
gehaald, dan zijn de nummers 1 en 18 van de lijst gekozen.
Stel dat in het gegeven voorbeeld nummer 18 van de lijst 130 stemmen en nummer 19 van de lijst 131
stemmen heeft gehaald, dan zijn de nummers 1 en 19 gekozen.
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7. Benoeming kandidaten
Uiterlijk op 23 maart 2018 geeft het centraal stembureau aan de benoemde schriftelijk kennis van
zijn/haar benoeming. Hij/zij moet uiterlijk op de 10e dag na dagtekening van de kennisgeving van de
benoeming schriftelijk verklaren dat hij/zij de benoeming aanneemt.

De procedure voor benoeming is als volgt:
a.

betrokkene ontvangt van de voorzitter van het centraal stembureau binnen 1 dag
na de vaststelling van de uitslag de kennisgeving van benoeming (uiterlijk 24 maart
2018);

b.

neemt de benoemde de benoeming aan, dan moet hij/zij uiterlijk de 10e dag na
dagtekening van de kennisgeving tot benoeming schriftelijk aan de gemeenteraad
overleggen:
-

een verklaring van aanneming van benoeming;

-

een verklaring van de openbare betrekkingen die hij/zij bekleedt;

-

een uittreksel uit de GBA;

c.

de toegelaten leden ontvangen terstond bericht van hun toelating;

d.

binnen 6 dagen is er tegen deze beslissing beroep mogelijk bij de afdeling rechtspraak
van de Raad van State;

e.

het lidmaatschap vangt aan zodra de toelating onherroepelijk is geworden;

f.

beëdiging kan eerst plaats vinden na het verstrijken van de beroepstermijn;

g.

ingevolge artikel C4 lid 2 van de Kieswet is de periodieke aftreding van de oude
gemeenteraad en het zitting nemen van de benoemde leden van de nieuwe
gemeenteraad op de donderdag in de periode van 26 t/m 30 maart. In dit geval dus
op 29 maart 2018.

Aanvaarding van de benoeming en beëdiging:
Op vrijdag 23 maart 2018 om 15.00 uur worden de te benoemen raadsleden uitgenodigd om, in een
gezamenlijke sessie, de benoeming in ontvangst te nemen, de geloofsbrieven in te leveren en de
benoeming te aanvaarden.
Vervolgens worden de geloofsbrieven op dinsdag 27 maart 2018 in een speciale raadsvergadering
onderzocht en wordt besloten over de toelating van de nieuwe leden.
In deze vergadering vindt tevens het afscheid van de gemeenteraad in oude samenstelling plaats.
In de raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018 vindt de beëdiging van de nieuw benoemde
raadsleden plaats en neemt de gemeenteraad in nieuwe samenstelling zitting.

Tot slot:
Voor alle vragen over verkiezingen kunt u contact opnemen met Burgerzaken:
Marjo Mennenga-Bos

035 5281225

verkiezingen@huizen.nl

Joni Fiering-Bekker

035 5281219

verkiezingen@huizen.nl

Jan Daamen

035 5281216

verkiezingen@huizen.nl

Bovenstaande informatie geldt op 12 september 2017; door wijziging van de Kieswet kan er verandering in komen. Aan
de informatie kan geen enkel recht worden ontleend.
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