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1. INLEIDING 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de zittingsperiode 2022 – 2026 

worden 27 gemeenteraadsleden gekozen. Het wordt misschien mogelijk om vervroegd te 

stemmen op 14 en 15 maart 2022.  

Het college van burgemeester en wethouders van Dronten is verantwoordelijk voor de 

organisatie van de verkiezing van de gemeenteraad van Dronten. Het gemeentelijk centraal 

stembureau dat tevens optreedt als hoofdstembureau gaat over de registratie van de politieke 

partijen, de kandidatenlijsten en de verkiezingsuitslag. De burgemeester is voorzitter van het 

centraal stembureau. De organisatie wordt uitgevoerd door het projectteam verkiezingen van 

Team Burgerzaken, bijgestaan door collega’s uit andere teams van de gemeente. 

 

In het volgende overzicht vindt u de belangrijke data voor deze verkiezing. 

 

Datum Gebeurtenis 

20 december 2021 Laatste dag registratie aanduiding nieuwe partijen bij centraal stembureau 

17 januari 2022 Laatste dag waarop de waarborgsom voor de kandidaatstelling op  

de rekening van de gemeente Dronten moet staan 

17 januari t/m 31 

januari 2022 

Gelegenheid tot afleggen ondersteuningsverklaringen voor partijen die nog 

geen zetel hebben in de gemeenteraad 

26 t/m 28 januari 2022 Mogelijkheid tot voorinlevering kandidatenlijsten (controle) 

31 januari 2022 

09.00-17.00 uur 

Dag van kandidaatstelling: definitief inleveren kandidatenlijsten en 

vaststelling kiesregister 

1 februari 2022  

16.00 uur 

Niet openbare zitting centraal stembureau voor het onderzoeken van de 

ingeleverde kandidatenlijsten 

4 februari 2022 

16.00 uur 

Openbare zitting centraal stembureau met de beslissing over geldigheid van 

kandidatenlijsten, handhaving kandidaten, geplaatste aanduiding en 

nummering van de lijsten 

14 en 15 maart Mogelijkheid vervroegd stemmen? 

16 maart 2022 Dag van de stemming 

18 of 21 maart 2022 

10.00 uur (afhankelijk van 

de geldigheid van de Tijdelijke 

Wet verkiezingen Covid-19) 

Openbare zitting hoofdstembureau met vaststellen van de uitkomst van de 

stemming 

Direct aansluitend openbare zitting centraal stembureau met vaststelling van 

de uitslag van de verkiezing 

23 maart 2022 Onderzoek geloofsbrieven van de nieuwbenoemde raadsleden door oude 

gemeenteraad 

Tussen 23 en 29 

maart 2022 

Aftreden van zitting hebbende raadsleden en installatie van de nieuwe 

gemeenteraad 

 

1.1 Informatie en contact 

De informatie in dit document is ook te vinden op de website van de Kiesraad: 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden 

 

Op de website van de VNG is aanvullend een FAQ ingericht, zie:  

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/vraag-en-antwoord 

 

Als u vragen hebt over de organisatie van de gemeenteraadsverkiezing in Dronten kunt u 

contact opnemen met het projectteam verkiezingen via e-mail verkiezingen@dronten.nl of 

telefoon 14 0321 

 

Het hoofdstembureau, centraal stembureau en het projectteam verkiezingen zijn gevestigd op: 

Gemeentehuis Dronten, De Rede 1, 8251ER te Dronten. Het postadres is postbus 100, 8250AC 

Dronten. 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/vraag-en-antwoord
mailto:verkiezingen@dronten.nl
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1.2 Kiesgerechtigdheid bij gemeenteraadsverkiezingen 

Het kiesrecht valt uiteen in het actief en het passief kiesrecht. 

 

Actief kiesrecht 

Het actief kiesrecht is het recht dat burgers hebben om deel te nemen aan de rechtstreekse 

verkiezing van de leden van de gemeenteraad. 

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden de volgende 

eisen voor zowel Nederlandse kiezers als EU-burgers: een kiezer: 

- moet op de verkiezingsdag achttien jaar of ouder zijn; 

- mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht en 

- moet volgens de basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling in Dronten 

wonen. 

Ook niet-EU-inwoners die aan deze voorwaarden voldoen en op de dag van kandidaatstelling 

minimaal vijf jaar rechtmatig in Nederland wonen, mogen aan de gemeenteraadsverkiezingen 

deelnemen. 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/stemmen/niet-nederlandse-inwoners 

 

Passief kiesrecht 

Het passief kiesrecht is het recht dat burgers hebben om gekozen te worden tot lid van de 

gemeenteraad.  

Een aspirant raadslid moet op de dag van toelating tot de gemeenteraad aan dezelfde 

voorwaarden voldoen als bij actief kiesrecht. Er gelden een aantal aanvullende voorwaarden die 

worden getoest bij het onderzoek van de geloofsbrieven door de raad: Het benoemde raadslid 

mag geen onverenigbare betrekking vervullen of verboden handelingen verrichten (Artikel V4 

Kieswet, artikelen 13, 15, 36a en 36b Gemeentewet). 

 

Uitsluiting van het kiesrecht 

Als de rechter iemand veroordeelt tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar, dan kan de 

rechter als bijkomende straf het kiesrecht ontnemen. Dit geldt voor zowel actief als passief 

kiesrecht.  Er moet wel sprake zijn van een ernstige aantasting van de grondslagen van het 

Nederlandse staatsbestel. Ook kan deze straf worden opgelegd bij het namaken en vervalsen 

of het bewust gebruiken van nagemaakte of vervalste verkiezingsbescheiden (Artikel Z1-Z4 

Kieswet). In de praktijk komt dit nog nauwelijks voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondrecht 4:  
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van 
algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen 
alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, 

behoudens bij de wet gestelde beperkingen en 
uitzonderingen. 

 

 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/stemmen/niet-nederlandse-inwoners
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2. REGISTRATIE AANDUIDING 

Als een politieke partij wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Dronten en 

boven haar lijst een naam wil plaatsen, dan moet zij deze “aanduiding”  bij het centraal 

stembureau van de gemeente Dronten laten registeren. Deze aanduiding komt bovenaan de 

kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. U hoeft niet voor iedere verkiezingen opnieuw te 

registreren. Zie ook de beslisboom registratie aanduiding in de bijlage van deze brochure. 

De registratie van de vorige verkiezing blijft gelden als u voor die verkiezing een geldige 

kandidatenlijst hebt inlevert. Ook als u geen zetels heeft gehaald. 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/partijnamen  

 

2.1 Termijn indiening en beoordeling registratieverzoek 

Registratie kan in principe het gehele jaar door. Om met een aanduiding mee te kunnen doen 

met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing moet het registratieverzoek uiterlijk woensdag 

20 december 2021 (42 dagen voor de dag van kandidaatstelling) door het centraal stembureau 

zijn ontvangen. 

Verzoeken die later worden ingediend gelden pas voor de daaropvolgende verkiezingen.  

Als een verzoek te laat is ingediend wil dat niet zeggen dat de groepering niet aan de verkiezing 

mag deelnemen. De groepering mag alleen geen aanduiding boven de lijst plaatsen, de lijst 

krijgt dan slechts een nummer. 

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen deel 

te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst met alleen een nummer. 

 

Het centraal stembureau beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek. Een politieke partij heeft 

de mogelijkheid om de documenten die bij het verzoek moeten worden ingediend eventueel aan 

te vullen of te herstellen. De beslissing wordt aan de gemachtigden gezonden en openbaar 

gemaakt op de website van de gemeente en in het huis-aan-huis nieuwsblad.  

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen tegen de goedkeuring of afwijzing van 

een registratieverzoek door het centraal stembureau. Het beroepschrift moet uiterlijk 6 dagen 

na publicatie in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. 

 

2.2 Wanneer is registratie niet nodig? 

1. Bij doorwerking van de registratie 

Groeperingen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau 

voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven de aanduiding in 

principe niet meer apart voor de gemeenteraadsverkiezingen te laten registeren.  

Ongeveer 3 maanden voor de verkiezingen wordt in een openbare kennisgeving door de 

kiesraad een lijst gepubliceerd van geregistreerde aanduidingen voor de Tweede 

Kamerverkiezingen die doorwerken op deze gemeenteraadsverkiezingen.  

De registratie werkt niet door als op lokaal niveau de aanduiding al door een politieke 

groepering wordt gevoerd.  

2. Bij partijen die aan de vorige verkiezing hebben deelgenomen. 

De plaatselijke groeperingen die al eerder geregistreerd zijn en bij de vorige verkiezingen 

en een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven zich niet opnieuw te laten 

registreren. Ook als er geen zetels is gehaald. 

 

Deze politieke groeperingen worden ambtshalve geregistreerd. Volstaan kan worden met het 

inleveren van het bewijs van registratie van het centraal stembureau, bij het indienen van de 

kandidatenlijst op de dag kandidaatstelling 31 januari 2022. 

Het is wel noodzakelijk dat deze groeperingen een gemachtigde en een plaatsvervangend 

gemachtigde aanwijzen, die bevoegd zijn namens de groepering op te treden. De 

(plaatsvervangend) gemachtigde is op zijn beurt weer bevoegd om indieners van lijsten te 

machtigen de geregistreerde aanduiding boven de lijst te plaatsen. 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/partijnamen
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2.3 Over te leggen stukken 

Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (statuten 

van de vereniging vastgelegd in een notariële akte). Een stichting is niet toegestaan. 

Bij het registratieverzoek moet worden toegevoegd: 

- de statuten, vastgelegd in een notariële akte; 

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

- een bewijs van betaling van de waarborgsom en 

- een verklaring van de politieke partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend 

gemachtigde worden aangewezen. 

 

2.4 Wat kan geregistreerd worden? 

De aanduiding, waarmee men op de kandidatenlijst vermeld wil worden, kan geregistreerd 

worden. Dit kan zijn: 

1. De volledige naam van de groepering. 

2. De afkorting van de naam van de groepering. 

3. Beide (zowel 1 en 2). 

Zoals de aanduiding is geregistreerd moet deze ook op de lijst worden vermeld. 

 

Wijzigingsverzoek 

Het is mogelijk om de registratie van een in het register opgenomen aanduiding te wijzigen. Een 

wijzigingsverzoek moet ook op 20 december 2022 zijn ingeleverd. 

De partij kan dit doen door een schriftelijk wijzigingsverzoek bij het centraal stembureau in te 

dienen. Er hoeft geen waarborgsom te worden betaald. Het is raadzaam om een recent 

uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee te sturen, Het centraal 

stembureau kan daarmee vaststellen of het verzoek tot wijziging is ingediend door het bevoegd 

bestuur van de politieke partij. 

De beoordeling van een wijzigingsverzoek vindt op dezelfde wijze plaats als de beoordeling van 

een registratieverzoek van een aanduiding.  

 

Lokale afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam willen laten toevoegen aan de landelijk 

geregistreerde aanduiding moeten een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van 

deze nieuwe aanduiding zoals hierboven beschreven. Er is geen sprake meer van doorwerking 

van de landelijke aanduiding. Daarbij moet worden aangetoond dat de landelijke partij geen 

bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen 

bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 

 

2.5 Waarborgsom 

Voor de registratie van de naam moet een partij een waarborgsom betalen van € 112,50. De 

waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing, na de beslissing 

op het registratieverzoek, een geldige kandidatenlijst inlevert. 

 

De waarborgsom moet aan de gemeente Dronten worden overgemaakt op bankrekening: 

NL83BNGH0285013475 t.n.v. Gemeente Dronten. Onder vermelding van “waarborgsom 

registratie politieke groepering (gevolgd door de naam).  

De waarborgsom moet uiterlijk op 20 december 2021 door de gemeente zijn ontvangen.  

 

2.6 Bevoegde bestuurders 

Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat 

zijn, blijkt uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel. 

 



Augustus 2021     Gemeenteraadsverkiezing Dronten 16 maart 2022 - Informatie voor politieke partijen 

    

   

 

  Gemeente Dronten 

 

7 

 

2.7 Voorwaarden voor registratie 

Het centraal stembureau beoordeelt of aan het verzoek kan worden voldaan. Alleen 

de aanduiding zelf, en niet de doelstelling of de activiteiten van de partij wordt getoetst.  

Er moet wel sprake zijn van een politieke partij. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de 

statuten en/of de feitelijke activiteiten van de partij. 

  

Op een verzoek tot registratie moet afwijzend worden beschikt als: 

- de aanduiding strijdig is met de openbare orde; 

- de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds 

geregistreerde aanduiding (gemeenteraad, Tweede Kamer of Provinciale Staten), of met 

een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend; 

- de aanduiding misleidend is voor de kiezers; 

- de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat; 

- de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de rechter 

verboden en ontbonden rechtspersoon; 

- op dezelfde dag bij het centraal stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van 

dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding. Beide verzoeken moeten worden afgewezen. 

Het criterium of de naam niet verwarrend is voor de kiezer als deze “geheel of in hoofdzaak 

overeenkomt met een al eerder geregistreerde aanduiding”, is soms een lastige afweging voor 

het centraal stembureau. De Kiesraad heeft hiervoor een handleiding opgesteld. 

 

2.8 Schrappen aanduidingen 

Na elke verkiezing worden aanduidingen geschrapt uit het register van aanduidingen.  

Een aanduiding wordt geschrapt uit het register: 

- als de politieke partij is opgeheven; 

- als de politieke partij een verzoek daartoe heeft gedaan; 

- als de politieke partij als vereniging door de rechter verboden is verklaard, is ontbonden of 

- als voor de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing geen geldige kandidatenlijst is 

ingeleverd. 

 Het centraal stembureau maakt de schrappingen openbaar. 
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3. KANDIDAATSTELLING 

Partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen willen deelnemen, moeten hun kandidatenlijst 

indienen in de gemeente waarin zij aan deze verkiezing willen deelnemen. Op deze lijsten staan 

namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezing. Inlevering 

gebeurt op de dag van de kandidaatstelling, maandag 31 januari 2022. 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/kandidaatstelling 

 

3.1 Gebruik ondersteunende software verkiezingen (OSV) 

Voor het aanmaken van een aantal benodigde formulieren en de kandidatenlijsten vragen wij de 

partijen om gebruik te maken van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).  

De verwachting is dat deze applicatie in december beschikbaar komt. U wordt hierover tijdig 

door het projectteam verkiezingen geïnformeerd en geïnstrueerd. 

 

3.2 Inlevering kandidatenlijsten 

Alleen de groeperingen die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst 

hebben ingeleverd, kunnen aan de verkiezing deelnemen. 

 

3.2.1 Inlevering op dag van de kandidaatstelling 

Op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten 

worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente Dronten. Dit is een fatale 

termijn. Een lijst die buiten deze tijden wordt aangeboden moet ongeldig worden verklaard.  

Een blanco kandidatenlijst wordt niet geaccepteerd. Voor de kandidatenlijst geldt een 

voorgeschreven model.  

Het centraal stembureau is niet verplicht om de partijen er op te wijzen dat zij nog geen lijst 

hebben ingeleverd.    

 

De kandidatenlijst moet bij het centraal stembureau worden ingeleverd door een voor deze 

verkiezing kiesgerechtigde kiezer. Het centraal stembureau heeft zitting op het gemeentehuis, 

De Rede 1 te Dronten. 

 

3.2.2 Voorinlevering 

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen al vóór de dag van de kandidaatstelling 

worden gecontroleerd door het centraal stembureau. 

De voorinlevering vindt in de gemeente Dronten plaats op 26, 27 en 28 januari 2022.  

Dan controleren wij samen met u of alle benodigde stukken in orde en compleet zijn en of de 

lijst, die u met behulp van OSV heeft aangemaakt, aan alle vereisten voldoet. 

Als er bij de voorcontrole veranderingen op de kandidatenlijst worden aangebracht, dan moeten 

er ook nieuwe verklaringen van instemming en/of ondersteuning worden ingeleverd. 

 

Let op: ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog 

op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. 

 

3.2.3 Over te leggen stukken 

De inlevering van de lijst moet door een kiezer gebeuren, die bevoegd is om deel te nemen aan 

deze verkiezing. Hij moet zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, 

paspoort of rijbewijs). Bij het inleveren van een kandidatenlijst moet naast de kandidatenlijst 

(Model H 1) een aantal stukken worden ingeleverd. Het kan gaan om de volgende stukken: 

 

 

 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/kandidaatstelling
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1. Instemmingsverklaring 

Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming worden overgelegd 

(Kieswet H9 en model H 9). Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland 

woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese deel van 

Nederland aanwijzen. 

2. Kopie legitimatiebewijs 

Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van een 

geldig legitimatiebewijs worden overgelegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt 

verstaan: een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht. 

Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het 

Burgerservicenummer (BSN) op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het 

legitimatiebewijs gekopieerd worden. 

3. Verklaringen van voorgenomen vestiging 

Van kandidaten op de lijst die niet in de gemeente wonen, moet een verklaring worden 

overgelegd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich, in geval van benoeming, in de 

gemeente Dronten te vestigen. 

4. Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst 

Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen 

plaatsen, moet bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van 

de partij worden gevoegd, waarin deze vertegenwoordiger is gemachtigd om dit te doen 

(Model H 3-1). 

5. Ondersteuningsverklaringen 

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige 

verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten ten minste 20 ondersteuningsverklaringen 

inleveren (Model H 4). Zie paragraaf 3.6. 

6. Bewijs van betaling waarborgsom 

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige 

verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen. Zie par. 3.3. 

7. Samenvoeging van aanduidingen (zie ook paragraaf 3.10) 

Als 2 of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging 

van aanduidingen of afkortingen daarvan, boven de lijst. In dat geval moeten bij de lijst 

verklaringen worden gevoegd van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de 

desbetreffende politieke partijen, waarin de vertegenwoordiger wordt gemachtigd om dit te 

doen (model H 3-2). 

 

3.3 Waarborgsom kandidaatstelling 

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing 

geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen aan de gemeenten waar ze 

willen deelnemen. De waarborgsom voor kandidaatstelling voor gemeenteraden bedraagt 

€ 225,00. Na betaling krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de 

partij bij de kandidaatstelling inleveren.  

 

De waarborgsom moet aan de gemeente Dronten worden overgemaakt op bankrekening: 

NL83BNGH0285013475 t.n.v. Gemeente Dronten. Onder vermelding van “waarborgsom 

kandidaatstelling politieke groepering (gevolgd door de naam).  

De betaling moet uiterlijk op 17 januari 2022 door de gemeente zijn ontvangen. 

 

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als 

de partij geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd. De Kiesdeler is het totaal aantal geldig 

uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels (27). 

 

Niet alle politieke partijen hoeven een waarborgsom te betalen: 

- politieke partijen die al zitting hebben in de gemeenteraad. 

- samenvoegingen van aanduidingen waarbij aan tenminste één van de partijen bij de vorige 

gemeenteraadsverkiezing een zetel is toegekend. 
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- fusies van partijen waarbij alle afzonderlijke partijen een zetel is toegekend bij de vorige 

verkiezing. 

- samenvoegingen van aanduidingen waaraan een zetel is toegekend bij de vorige 

verkiezing. 

 

3.4 Voorwaarden kandidatenlijst 

De kandidatenlijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 

1. Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, 

mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Een politieke partij die 16 zetels heeft of 

meer in de gemeenteraad mag maximaal 80 kandidaten opnemen. 

2. Dit geldt ook voor samenvoeging van lijsten. Het aantal zetels van de aan de 

samenvoeging deelnemende groeperingen worden dan bij elkaar opgeteld. 

3. De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt 

gegeven. 

4. De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode (4 jaar) de vereiste leeftijd van 18 jaar 

bereiken en mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. 

5. De naam van de kandidaat mag maar op één lijst voorkomen. 

6. De kandidaat moet ingezetene zijn van Dronten. Is dat niet het geval dan moet hij/zij een 

verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij/zij voornemens is bij benoeming ingezetene van 

de gemeente te worden.  

7. Blijkt dat het kandidaat raadslid meerdere soortgelijke verklaringen heeft afgelegd, dan 

moet de kandidaat van de lijst worden geschrapt. Hij mag wel ook op de kandidatenlijst 

voorkomen van de gemeente waar hij staat ingeschreven. 
 
De toets datum van de woonplaats en het leeftijdsvereiste is de dag van (eventuele) toelating 
tot de gemeenteraad. 

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de kandidaatstelling voor 

de gemeenteraadsverkiezingen. Zie paragraaf 1.2. 
 

Bij de kandidaatstelling vindt door het centraal stembureau of gemeente geen toetsing van de 

integriteit van kandidaten plaats. Omdat er zo weinig mogelijk discussie over de integriteit van 

volksvertegenwoordigers moet zijn, heeft het ministerie van BZK voor politieke partijen een 

handreiking voor integriteitstoetsing van kandidaten ontwikkeld. Het ministerie vraagt politieke 

partijen hiervoor aandacht te hebben bij de kandidaatstelling. Deze handreiking vindt u hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/29/definitief-handreiking-

integriteitstoetsingintegriteitstoets  

 

3.5 Wijze van vermelding op kandidatenlijst 

Ten aanzien van de vermelding op de kandidatenlijst gelden de volgende vereisten (Kiesbesluit 

artikel H 2): 

1. Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met; voorvoegsels, achternaam, 

voorletters, geboortedatum en woonplaats. Achter de voorletters kan tussen haakjes de 

roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Overige voornamen worden niet voluit 

vermeld. De persoonsgegevens moeten overeen komen met de gegevens uit de 

basisregistratie personen. Pseudoniemen zijn niet toegestaan. 

2. Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het 

geslacht van de kandidaat de toevoeging (m) of (v) worden geplaatst. 

3. Een persoon die gehuwd is of gehuwd is geweest, dan wel wiens partnerschap 

geregistreerd is of geregistreerd is geweest kan op 4 manieren op de kandidatenlijst 

worden vermeld (naamkeuze); met de eigen achternaam, de achternaam van de partner of 

beide achternamen met als keuze welke achternaam als eerste wordt vermeld.  

De kandidaat moet wel bevoegd zijn de naam van de partner te mogen voeren. 

4. Nadere aanduidingen van de naam, mits op de gebruikelijke wijze afgekort, mogen aan de 

naam worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld sr. of jr. Ook adellijke titels (ridder, 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/29/definitief-handreiking-integriteitstoetsingintegriteitstoets
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/29/definitief-handreiking-integriteitstoetsingintegriteitstoets


Augustus 2021     Gemeenteraadsverkiezing Dronten 16 maart 2022 - Informatie voor politieke partijen 

    

   

 

  Gemeente Dronten 

 

11 

 

baron/barones, graaf/gravin…) en predicaten (jhr./jkvr.) mogen voor de achternaam worden 

vermeld. Dit is niet verplicht. 

Wetenschappelijke titels en andersoortige aanduidingen mogen niet worden vermeld. 

Aanduidingen als bijvoorbeeld “echtgenoot van”, “weduwe van”, “geboren” of afkortingen 

daarvan, zijn niet toegestaan. 

 

3.6 Ondersteuningsverklaringen 

Een ondersteuningsverklaring (model H 4) is een schriftelijke verklaring van iemand die 

deelname van de partij aan de verkiezing ondersteunt.  

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op 

de dag van kandidaatstelling zelf (17 tot en met 31 januari 2022). 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/kandidaatstelling/ondersteuningsverklaringen 

 

3.6.1 Wanneer zijn ondersteuningsverklaringen nodig? 

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen: 

- voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of 

- bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) hebben behaald of 

- deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding). 

 

Voor de gemeente Dronten geldt dat er 20 ondersteuningsverklaringen moeten worden 

ingeleverd bij de kandidatenlijst.   
 

3.6.2 Voorwaarden 

Voor de ondersteuningsverklaring gelden de volgende voorwaarden: 

1. Op de ondersteuningsverklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde 

volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst. 

2. Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die 

binnen die Dronten als kiezer zijn geregistreerd. De aangewezen ambtenaar tekent op de 

verklaring aan of de ondertekenaar als kiezer staat geregistreerd. 

3. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring 

tekenen, op voorwaarde dat zij in Dronten als kiezer zijn geregistreerd. 

4. Overlegging van een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of rijbewijs) is verplicht.  

5. Het is niet toegestaan om per persoon meer dan één ondersteuningsverklaring per te 

ondertekenen. Tekent de ondersteuner meerdere verklaringen, dan zijn deze allemaal 

ongeldig. 

6. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. 

7. De kiezer zorgt er zelf voor dat de ondersteuningsverklaring in het bezit komt van de 

indiener van de kandidatenlijst  

 

3.6.3 Termijnen 

De ondersteuningsverklaringen moeten in de periode van 17 tot en met 28 januari 2022 op het 

gemeentehuis van de gemeente Dronten worden afgelegd, bij een daartoe aangewezen 

ambtenaar. Dit kan binnen de openingstijden van de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak 

maken op de gemeentewebsite:  https://afspraakmaken.dronten.nl/internetafspraken/ . 

 

Het is verstandig om méér dan 20 ondersteuningsverklaringen in te leveren. 

Is een ondersteuningsverklaring niet geldig (doordat bijvoorbeeld bij inlevering blijkt dat een 

persoon meerdere lijsten heeft getekend of verkeerd heeft getekend) dan is er geen herstel 

mogelijk. Zou daardoor echter het aantal ondersteuningsverklaringen onder het voorgeschreven 

aantal (20) komen, dan kan dit verzuim binnen de daarvoor geldende termijn worden hersteld 

door nieuwe ondersteuningsverklaringen af te (laten) leggen.  

 

 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/kandidaatstelling/ondersteuningsverklaringen
https://afspraakmaken.dronten.nl/internetafspraken/
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3.7 Onderzoek van de kandidatenlijst 

3.7.1 Niet openbare zitting 

Het onderzoek naar de kandidatenlijsten gebeurt op 1 februari 2022 om 16.00 uur in een niet 

openbare zitting van het centraal stembureau. Het centraal stembureau onderzoekt de 

kandidatenlijsten op hun geldigheid, daarop voorkomende kandidaten en geplaatste aanduiding 

van de partij. 

 

Het centraal stembureau legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct na het 

onderzoek van de lijsten ter inzage. Van de zitting voor het onderzoek naar de kandidatenlijsten 

wordt proces-verbaal opgemaakt, dat bij het centraal stembureau ter inzage wordt gelegd. 

 

3.7.2 Verzuimen 

Bij het onderzoek van de kandidatenlijsten kunnen de volgende verzuimen worden 

geconstateerd: 

- verklaring van ondersteuning ontbreekt; 

- verklaring van voorgenomen vestiging ontbreekt; 

- kandidaat is niet op de juiste wijze op de kandidatenlijst vermeld; 

- verklaring van instemming kandidaat ontbreekt; 

- de kopie van een geldig legitimatiebewijs ontbreekt bij de instemmingsverklaring van een 

kandidaat die nog geen zitting heeft in de raad; 

- bewijs van storting van de waarborgsom ontbreekt; 

- de vertegenwoordiger heeft zich niet gelegitimeerd met een document als bedoeld in artikel 

1 van de Wet op de identificatieplicht of is niet kiesgerechtigd; 

- verklaring van machtiging tot naamaanduiding boven de lijst ontbreekt. 

 

Deze verzuimen kunnen hersteld worden op 2 en 3 februari 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur en 

op 4 februari 2022 van 09.00 uur tot 15.00 uur. Hiervoor wordt met de betrokken partijen een 

afspraak gemaakt. 

Let op: als herstel van verzuim mogen geen aanvullingen van nieuwe kandidaten worden 

gedaan. Invulling van de namen van kandidaten op een blanco lijst is achteraf niet mogelijk. 

 

3.8 Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten 

Op 4 februari 2022 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, het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding, de nummering van de 

kandidatenlijsten en de openbaarmaking van de lijstnummers. Ook van deze openbare zitting 

wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ter inzage wordt gelegd. 

 

Tegen de beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten 

kan iedere kiezer binnen vier dagen een beroepschrift indienen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze doet uiterlijk binnen 6 dagen na ontvangst 

van het beroepsschrift uitspraak. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het 

centraal stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten. Wel kunnen aanwezige 

kiezers in deze zitting mondeling bezwaren inbrengen. Deze bezwaren worden opgenomen in 

het proces-verbaal van de zitting. 

 

Ingevolge artikel I 5 van de Kieswet zijn ongeldig de lijsten: 

- die niet op 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur zijn ingeleverd; 

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

- waarbij te weinig geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd; 

- waarbij niet het juiste model is gehanteerd; 
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- die niet persoonlijk door een bevoegde en/of geïdentificeerde kiesgerechtigde zijn 

ingeleverd; 

- waarop alle kandidaten zijn geschrapt. 

 

3.8.1 Nummering kandidatenlijsten 

Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 

één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing 

hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het 

grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Bij een gelijk aantal stemmen 

beslist het lot. 

Daarna wijst het centraal stembureau aan nieuwe partijen een nummer toe. Dit gebeurt (indien 

nodig) via loting. 

 

De lijstnummering wordt zo snel mogelijk na afloop van de zitting openbaar gemaakt op de in 

de gemeente gebruikelijke wijze. Het centraal stembureau maakt van de zitting voor de 

nummering van kandidatenlijsten een proces-verbaal op. 

 

3.9 Blanco lijst 

Het is niet verplicht om een partijnaam te registreren. Partijen kunnen ook met een blanco lijst, 

dat wil zeggen; zonder naam ('aanduiding') en alleen met een nummer boven de lijst, 

deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit  komt het niet vaak voor. Het ontbreken 

van een naam (aanduiding) wordt als een nadeel ervaren bij het voeren van campagne.  

Een partij die met een blanco lijst wil deelnemen aan de verkiezing slaat de procedure van 

registratie van een aanduiding over (hoofdstuk 2). 

 

3.9.1 Procedure blanco lijst 

Voor het inleveren van de blanco kandidatenlijst geldt de normale procedure, op de volgende 

punten na: 

- omdat er geen aanduiding geplaatst hoeft te worden, is een machtiging om dit te doen niet 

nodig. 

- op de ondersteuningsverklaringen kan de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg blijven. Dit 

geldt ook voor alle overige formulieren waar om de aanduiding van de groepering gevraagd 

wordt. 

- het voeren van een gezamenlijke lijst waarbij de aanduidingen van de betrokken partijen 

worden samengevoegd is niet mogelijk. 

 

3.10 Samenvoeging en lijstverbindingen 

Sinds de wetswijziging van 1 december 2017 is het niet meer mogelijk om lijstverbindingen 

(lijstencombinaties) aan te gaan.  

Wel kan er sprake zijn van een samenvoeging van politieke groeperingen. Een samenvoeging 

van aanduidingen houdt in dat twee of meer partijen gezamenlijk één kandidatenlijst inleveren 

met bovenaan de samenvoeging van hun partijnamen of de afkortingen daarvan. Deze 

samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Politieke partijen kunnen 

bijvoorbeeld voor een samenvoeging van aanduidingen kiezen als zij afzonderlijk te weinig 

kandidaten voor hun kandidatenlijst hebben. Alleen partijnamen die al geregistreerd zijn, 

kunnen worden samengevoegd. Bij de inlevering van de kandidatenlijst moeten zij gezamenlijk 

de wens daartoe kenbaar maken. In de aanduidingen mogen geen veranderingen worden 

aangebracht. 
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3.10.1 Zetelverdeling bij samenvoeging 

Nadat berekend is hoeveel zetels de kandidatenlijst met daarboven een samenvoeging van 

aanduidingen heeft gekregen, worden deze zetels aan de gekozen kandidaten toegewezen. Het 

is dus niet zo dat eventuele zetels die aan deze lijst zijn toegekend, vervolgens nog worden 

gesplitst per partij. De partijen nemen dan ook als één fractie zitting in het vertegenwoordigend 

orgaan. 

 

3.10.2 Gevolgen eigen kandidatenlijst bij volgende verkiezing 

Politieke partijen die bij de voorgaande verkiezing samen één kandidatenlijst hebben 

ingeleverd, maar bij de volgende verkiezing weer ieder met een eigen kandidatenlijst aan de 

verkiezing willen deelnemen, worden op één lijn gesteld met politieke partijen die voor de eerste 

keer aan de verkiezing deelnemen. Zij moeten dus een waarborgsom betalen en 

ondersteuningsverklaringen inleveren. Ook komen zij dan niet in aanmerking voor een 

voorkeurnummer en wordt hun lijstnummer door loting met andere nieuwe partijen bepaald. 

 

 

 

 

 

 

Raadzaal gemeente Dronten 
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4. VERKIEZINGSUITSLAG 

Het gemeentelijk centraal stembureau stelt de officiële uitslag op 18 maart of 21 maart 2022 

vast tijdens een openbare zitting. (afhankelijk van de geldigheid van de Tijdelijke Wet 

verkiezingen Covid-19). Op de avond van 16 maart wordt een voorlopige, niet-officiële uitslag in 

de media gepresenteerd. Deze is gebaseerd op de eerste tellingen van de individuele 

stembureaus.  

 

De vaststelling van de uitslag vindt plaats in een paar stappen, die geregeld zijn in de Kieswet  

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/uitslagen 

1. De stembiljetten worden handmatig per stembureau geteld. 

2. Vervolgens brengen de stembureaus hun uitslagen over naar de gemeente 

3. Gemeenteambtenaren tellen de stembureau-uitslagen bij elkaar op. 

4. Twee dagen na de verkiezing stelt het gemeentelijk centraal stembureau de uitslag 

vast op basis van de uitslagen van de stembureaus. 

 

4.1 Officiële uitslag 

Op 18 maart of 21 maart om 10.00 uur komt het gemeentelijk centraal stembureau in een 

openbare zitting bijeen en stelt het totaal aantal uitgebrachte stemmen, de aantallen stemmen 

per lijst en per kandidaat vast. Ook wijst het de zetels toe aan de verschillende kandidaten, 

rekening houdend met uitgebrachte voorkeurstemmen. Tegen de vaststelling van de 

verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Tijdens deze 

openbare zitting kunnen aanwezigen wel eventuele bezwaren mondeling inbrengen over het 

verloop van de stemming of het tellen van de stemmen door de stembureaus. De bezwaren 

worden in het proces-verbaal opgenomen. De gemeente publiceert het proces-verbaal op 

internet. 

 

4.2 Zetelverdeling 

Het gemeentelijk centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen aan de 

hand van de aantallen daarop uitgebrachte stemmen. 

 
Op de website van de Kiesraad wordt dit uitgelegd door middel van een filmpje: 
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/uitslagen/zetelverdeling-over-partijen 

 

4.2.1 Verdeling volle zetels 

1. Allereerst worden de stemtotalen van alle deelnemende partijen op lijst- en op 

kandidaatsniveau vastgesteld.  

2. Vervolgens wordt de kiesdeler berekend. Dit getal wordt vastgesteld door het totaal aantal 

geldige (op een kandidaat uitgebrachte) stemmen te delen door 27, het aantal te verdelen 

raadszetels.  

3. Vervolgens wordt het aantal stemmen, dat elke partij of lijst heeft behaald, gedeeld door de 

kiesdeler. Het aantal 'volle' zetels dat direct aan een partij wordt toegekend, is gelijk aan 

het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald. 
 

4.2.2 Verdeling restzetels 

Na de eerste toedeling van de 'volle' zetels aan de partijen blijven altijd nog zetels over. Dit 

worden restzetels genoemd. Voor de gemeente Dronten worden deze restzetels verdeeld 

volgens het 'systeem van de grootste gemiddelden' (19 of meer raadszetels). 

 

1. Eerst wordt voor alle partijen berekend hoeveel stemmen per zetel op een bepaalde partij 

zouden zijn uitgebracht, als die partij één zetel extra zou krijgen. De op de partij 

uitgebrachte stemmen worden dus gedeeld door het aantal behaalde 'volle' zetels +1. 

2. De uitkomsten van deze gemiddelden worden naar grootte gerangschikt. 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/uitslagen
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/uitslagen/zetelverdeling-over-partijen
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3. De eerste restzetel gaat naar de partij met het grootste gemiddelde. Voor deze partij wordt 

opnieuw berekend wat het gemiddelde nu is, uitgaande van het aantal volle zetels, de 

toegewezen restzetel en één extra zetel 

4. Als er nog een restzetel te verdelen is, wordt deze toegewezen aan de partij met nu het 

grootste gemiddelde 

5. Het centraal stembureau herhaalt zo nodig deze procedure, totdat alle restzetels verdeeld 

zijn. 

4.2.3 Zetelverdeling over kandidaten 

Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het centraal stembureau vast welke 

kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die met 

voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. Als er dan nog meer zetels te verdelen zijn, is de 

volgorde op een lijst bepalend. 

 

Om te bepalen of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen, worden alle stemmen die 

de kandidaat in een gemeente heeft gehaald bij elkaar opgeteld. Een kandidaat kan op basis 

van het aantal behaalde voorkeurstemmen een hoger geplaatste kandidaat passeren, op 

voorwaarde dat hij de voorkeurdrempel (25% van de kiesdeler) heeft gehaald. 

Voorbeeld: kandidaat nr. 5 met 1000 stemmen passeert kandidaat 1 met 900 stemmen.  

Als er maar één zetel te verdelen is, gaat de zetel naar nummer 5, mits kandidaat nr. 5 wel de 

voorkeurdrempel heeft gehaald. 

 

4.2.4 Blanco stemmen 

Het aantal blanco stemmen en het aantal ongeldige stemmen worden door de stembureaus 

apart geregistreerd. Iemand stemt blanco als er geen vakje van het stembiljet is aangekruist. 

Blanco stemmen hebben geen enkele invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem wordt 

behandeld als een ongeldige stem. Het aantal blanco stemmen wordt wel meegeteld bij het 

bepalen van het opkomstpercentage van de verkiezingen. 

 

 

4.3 Hertelling en herstemming 

Het centraal stembureau van de gemeente kan in de openbare zitting waarin het de officiële 

uitslag bekend maakt, besluiten tot een hertelling. Dit is alleen mogelijk als een ernstig 

vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij het tellen van de stemmen fouten zijn 

gemaakt die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Het is niet mogelijk om alleen op 

grond van kleine verschillen een hertelling te gelasten. 

 

Na de bekendmaking van de uitslag door het centraal stembureau kan ook de gemeenteraad in 

het kader van het geloofsbrievenonderzoek besluiten tot een hertelling. Behalve de hierboven 

genoemde reden kan de gemeenteraad het ook om andere redenen besluiten. Bijvoorbeeld 

omdat het vermoeden bestaat dat het centraal stembureau een fout heeft gemaakt in de 

vaststelling van de uitslag of ten onrechte heeft afgezien van hertelling.  

In een zeldzaam geval kan de zittende (oude) gemeenteraad de stemming ongeldig verklaren 

en tot een herstemming besluiten. Het ontbreken van een kandidaat op een stembiljet kan 

bijvoorbeeld een reden zijn voor een herstemming. Een hertelling of herstemming kan zowel 

voor alle als voor één of meer stembureaus plaatsvinden. 
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5. BENOEMING KANDIDATEN 

Het centraal stembureau benoemt de gemeenteraadsleden. Vervolgens beoordeelt de 

gemeenteraad of de verkozen verklaarde kandidaten kunnen worden toegelaten als lid van de 

gemeenteraad. 

 

5.1 Procedure benoeming 

1. Op uiterlijk 22 maart 2022 maar zoveel eerder als mogelijk, geeft het centraal stembureau 

aan de benoemde kennis van zijn benoeming; 

2. Neemt benoemde de benoeming aan, dan moet hij uiterlijk binnen 10 dagen schriftelijk aan 

de gemeenteraad van de gemeente Dronten overleggen: 

a) een verklaring van aanneming van de benoeming; 

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

c) een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie personen (BRP) Dit is niet nodig 

voor al benoemde raadsleden in de (oude) gemeenteraad. 

3. De oude gemeenteraad controleert in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de 

benoemde kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad 

voldoet. Ook controleert de raad of de kandidaat geen nevenfuncties vervult die niet met 

het lidmaatschap samen gaan. 

4. Beëdiging vindt plaats in de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad tussen 23 en 

29 maart 2022. 

 

5.2 Vereisten lidmaatschap en onverenigbare betrekkingen 

Voor het lidmaatschap van de gemeenteraad is vereist dat men inwoner van de gemeente is, 

de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Personen die geen 

onderdaan van de Europese Unie zijn, moeten tenminste 5 jaar legaal in Nederland wonen 

voordat zij raadslid kunnen worden. Zie de Gemeentewet art. 10. 

 

In de Gemeentewet art. 13 en 15 is geregeld welke functies onverenigbaar zijn met het 

lidmaatschap van de raad.  Zo mag een gemeenteraadslid niet ook burgemeester of wethouder 

of ambtenaar van de betreffende gemeente zijn. Uitzondering hierop is de periode na 

verkiezingen. Een raadslid mag dan gedurende een korte periode ook wethouder zijn. Dat is het 

geval wanneer een zittende wethouder na de verkiezingen raadslid is geworden. Bij de 

collegevorming moet deze persoon, als hij zou kunnen doorgaan als wethouder, kiezen tussen 

het raadslidmaatschap en de functie van wethouder. Een gemeenteraadslid mag verder geen 

Commissaris van de Koning, gedeputeerde, griffier of secretaris van de provincie zijn. Het ambt 

van minister of staatssecretaris is bijvoorbeeld ook niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. 

Zo zijn er nog enkele functies in de Gemeentewet genoemd. Het lidmaatschap van de 

gemeenteraad gaat op zich wel samen met het lidmaatschap van provinciale staten en van de 

Eerste of Tweede Kamer. 

Een gemeenteraadslid met een nevenfunctie die in strijd is met de Gemeentewet, wordt 

geschorst door de voorzitter van de gemeenteraad.  

 

Bij het geloofsbrievenonderzoek wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of 

anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen dit zelf meenemen in het selecteren en 

screenen van kandidaten. We verwijzen hiervoor naar de Handreiking Integriteitstoetsing van 

de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/29/definitief-

handreiking-integriteitstoetsing  

 

5.3 Onherroepelijke uitslag 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is onherroepelijk nadat de raad de nieuwe leden 

heeft toegelaten. Er kan in Nederland geen beroep bij een rechter worden ingesteld tegen de 

vaststelling van de uitslag of over de toelating van leden en geschillen over geloofsbrieven. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/29/definitief-handreiking-integriteitstoetsing
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/29/definitief-handreiking-integriteitstoetsing
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6. VERKIEZINGSCAMPAGNE 

Bij een verkiezingscampagne moeten politieke partijen rekening houden met een aantal regels. 

Dit zijn regels over buitenreclame, verspreiding van folders, kraampjes, gebruik van 

geluidswagens, collectes en andere activiteiten, ook in de omgeving van het stemlokaal.  

Voor deze activiteiten geldt soms een meldplicht of er moet een ontheffing of vergunning 

worden aangevraagd. Veel van deze regels zijn opgenomen in de APV (Algemeen Plaatselijke 

Verordening) van een gemeente https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR420743/4 . 

 

Wij adviseren de politieke groepen om zich ruim op tijd te oriënteren op de mogelijkheden. Een 

vergunningsverzoek moet minimaal 4 tot 12 weken voorafgaand aan de activiteit worden 

ingediend. Op de gemeentewebsite kunt u diverse activiteiten direct regelen: 

https://www.dronten.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-verbouwen/vergunningen-ondernemers/  

 

 

6.1 Verkiezingsborden 

In Dronten werden de afgelopen verkiezingen voorbedrukte verkiezingsborden geplaatst. U 

wordt tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

 

 

6.2 In en buiten het stemlokaal 

In de Kieswet is bepaald dat in het stemlokaal geen activiteiten mogen plaatsvinden die erop 

zijn gericht de kiezers in hun keuze te beïnvloeden. Het stemproces moet ongestoord kunnen 

plaatsvinden. De voorzitter van het stembureau kan de zitting schorsen als zich naar zijn 

mening omstandigheden voordoen in of bij het stemlokaal die de voortgang van de stemming 

belemmeren. Zie Kieswet art. J 36 en J 38. 

Collectes of andere acties in de (omgeving van) stemlokalen worden ontmoedigd. De 

burgemeester kan overwegen om activiteiten in de omgeving van het stemlokaal, die erop 

gericht zijn de kiezers in het stemlokaal in hun keuze te beïnvloeden, niet toe te staan. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR420743/4
https://www.dronten.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-verbouwen/vergunningen-ondernemers/
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BIJLAGE : beslisboom registratie aanduiding gemeenteraadsverkiezingen. 

 

 

 


