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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2022-008310 

 
Onderwerp 
Vaststellen rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 

Datum voorstel Datum raadsvergadering   
21 maart 2022 29 maart 2022   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Vast te stellen dat de gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig hebben plaatsgevonden 
 
Inleiding 
Op 14, 15 en 16 maart hebben de kiesgerechtigde inwoners van Goirle een nieuwe gemeenteraad 
gekozen. Op 21 maart heeft het hoofdstembureau de uitslag van de verkiezingen definitief 
vastgesteld.  
In het proces verbaal is vastgelegd in hoeverre er tijdens de stembusgang onregelmatigheden 
hebben plaatsgevonden. Op basis van het proces verbaal kan worden vastgesteld of de verkiezingen 
eerlijk en transparant hebben plaatsgevonden en of er geen aanleiding is geweest om hertellingen te 
houden die zouden hebben kunnen leiden tot een andere zetelverdeling.  
Op grond van de Kieswet dient de uittredende gemeenteraad vast te stellen dat de verkiezingen 
rechtmatig zijn verlopen.  
 
Argumenten 
Op basis van het door het hoofdstembureau vastgestelde proces verbaal kan worden vastgesteld dat 
de gemeenteraadsverkiezingen correct zijn verlopen.  
De in het proces verbaal vermelde onregelmatigheden hebben geen dusdanige invloed op de 
vastgestelde zetelverdeling dat deze bij hertelling anders zou zijn geweest.  
Verder heeft tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau geen van de aanwezigen bezwaar 
gemaakt tegen de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen.  

 
Kanttekeningen 
Verkiezingen zijn mensenwerk en zullen zelden geheel  vlekkeloos verlopen. Om het proces 
zorgvuldig en controleerbaar te laten verlopen zijn in de Kieswet vele maatregelen opgenomen. 
Transparantie staat daarbij voorop. Iedere onvolkomenheid in het proces wordt daarom 
geregistreerd en vermeld in de processen verbaal, zodat er altijd verantwoording kan worden 
afgelegd over de totstandkoming van de uitslag. Kleine onvolkomenheden zullen niet snel gevolgen 
hebben voor de zetelverdeling. Toch blijft het mogelijk om bij twijfel over de uitslag te verzoeken de 
stemmen opnieuw te tellen. Een verzoek om hertelling hoeft niet altijd gehonoreerd te worden. In de 
regel vindt hertelling alleen plaats indien deze kan leiden tot een andere verdeling van de zetels, of 
tot een andere toekenning van een voorkeurszetel. Dat kan dus het geval zijn indien sprake is 
minimale verschillen.  
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Financiën 
Met het vaststellen van de rechtmatigheid van de verkiezingen zijn geen kosten gemoeid 
 
Samenwerking 
Gemeenteraadsverkiezingen zijn een puur lokale aangelegenheid, waarbij de verschillende 
afdelingen van de gemeente nauw met elkaar samenwerken.  
 
Communicatie 
De uitslag van de verkiezingen is op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. De zitting van het 
hoofdstembureau was op 21 maart j.l. openbaar en is via het kanaal van de gemeenteraad 
uitgezonden.  
 
Vervolg 
De oude gemeenteraad kan na vaststelling van de rechtmatigheid overgaan tot het toelaten van de 
gekozen raadsleden. Deze raadsleden worden op 30 maart geïnstalleerd. 
 
Bijlagen 
1 proces verbaal van de zitting van het hoofdstembureau d.d. 21 maart 2022 
 
 
De voorzitter van het hoofdstembureau van de gemeente Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Ruud Lathouwers, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van de voorzitter van het hoofdstembureau d.d. 21 maart 2022  
 
overwegende dat: tegen de vaststelling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen geen 
bezwaren zijn ingediend en er ten tijde van de stemming en het tellen van de stemmen evenmin 
melding is gemaakt overtreding van de wettelijke voorschriften  
 
gelet op de bepaling van de Gemeentewet en de Kieswet 
 
b e s l u i t : 
 
Vast te stellen dat de gemeenteraadsverkiezingen op een rechtmatige wijze hebben plaatsgevonden 
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 29 maart 2022. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


