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Onderwerp: Voorstel tot het geldig verklaren van de verkiezingen van 16 maart 2022 en het 
toelaten van de op 21 maart 2022 benoemde leden van de gemeenteraad.

Publiekssamenvatting:
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De voorzitter van het centraal 
stembureau heeft de nieuwe leden op 21 maart 2022 benoemd, waarna de geloofsbrieven van deze leden 
op 25 maart 2022 door de commissie belast met het geloofsbrievenonderzoek zijn onderzocht en akkoord 
bevonden. Daarnaast heeft deze commissie ook de geldigheid van de verkiezingen in Den Helder 
onderzocht en geen onrechtmatigheden gevonden. Het voorstel is daarom de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geldig te verklaren en de benoemde leden als lid van de 
raad toe te laten.

Geadviseerd besluit
1. de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder van 16 maart 2022 geldig te verklaren;
2. onderstaande personen, door de voorzitter van het centraal stembureau op 21 maart 2022 benoemd 
verklaard tot lid van de raad van de gemeente Den Helder, toe te laten tot lid van de gemeenteraad van 
Den Helder:
S. Hamerslag
G.J.S. Oudijk
G. Kooij
L.G.J.M. van Esdonk
M Pastoor
M.W.B. Karhof
M.E. Dijk
G. Assorgia
B. Niggendijker
P.W.H. Houben
L.R. Hough-de Boer
P.T. Bais
H. Weerstand-Slot
R.N. Bruin
H.M. Krul
R.J.J. Bak
E.M. Krijns
J.P. Verhoef
J Meijer
M. Boessenkool
M.C. Timmers
V.H. Van den Born
F Feeburg
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P.J.R. Kos
A.J. Gatowinas
N. List
C.M. Bazen
P. de Vrij
J.P.. de Leeuw

T.C..
Polonius-
Padmore

M. Vermooten
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Als gevolg van de op 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
Den Helder zijn er 31 nieuwe raadsleden gekozen. Van de nieuwe raadsleden zijn de geloofsbrieven 
op 25 maart 2022 onderzocht door de commissie onderzoek geloofsbrieven en in orde bevonden. De 
commissie heeft de raad voorgesteld betrokkenen toe te laten als lid van de gemeenteraad van Den 
Helder en daarnaast de verkiezingen geldig te verklaren.

Doelen en resultaten
Toelaten en installeren van nieuwe raadsleden.

Kaders en omstandigheden
Artikel V4 en V12 Kieswet, artikel 13 van de Gemeentewet en artikel 5 Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018.

Argumenten en alternatieven
Tot het benoemen van nieuwe raadsleden is de voorzitter van het centraal stembureau bevoegd. De 
kandidaten zijn door voornoemde voorzitter per 21 maart 2022 als raadslid benoemd. De kandidaten 
hebben vervolgens binnen de daartoe in de wet gestelde termijn meegedeeld de benoeming te 
aanvaarden en daarbij een verklaring overlegd dat zij geen openbare betrekking bekleden.
Overeenkomstig het bepaalde in uw reglement van orde stelt uw voorzitter een commissie in 
bestaande uit drie raadsleden. Deze commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop betrekking 
hebbende stukken van nieuw benoemde leden en het proces-verbaal van het (centraal) stembureau. 
Deze commissie brengt vervolgens advies uit aan de raad over de toelating van de nieuw benoemde 
raadsleden tot de raad. Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in 
de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling. Een ontwerpbesluit treft u bijgaand aan.

Bestuurlijke vernieuwing
Het voorgestelde bevat geen elementen van bestuurlijke vernieuwing. Onderzoek naar het 
maatschappelijk draagvlak is niet referendabel vanwege het ontbreken van beleidsvrijheid mede in 
relatie tot artikel 2, lid i van de Referendumverordening 2012 (benoeming van personen).

Duurzaamheid
Het voorgestelde besluit bevat geen elementen van duurzaamheid.

Financiële consequenties
Uit het ontwerpbesluit vloeien geen budgettaire consequenties voort.

Uitvoering en planning
De administratieve afhandeling zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden door tussenkomst van de 
raadsgriffie.

Communicatie
Na toelating van de nieuwe raadsleden door uw raad zal een persbericht uitgaan.



4/5

CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 29 maart 2022

Besluit nummer 2022-014145

Onderwerp
Voorstel tot het geldig verklaren van de verkiezingen van 16 maart 
2022 en het toelaten van de op 21 maart 2022 benoemde leden van 
de gemeenteraad.

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van de voorzitter van het centraal stembureau van 21 maart 2022 en het 
advies van de commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de op 21 maart 
benoemd verklaarden tot raadslid van de gemeente Den Helder en het onderzoek naar de geldigheid 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022;

besluit:

1. de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder van 16 maart 2022 geldig te verklaren;

2. onderstaande personen, door de voorzitter van het centraal stembureau op 21 maart 2022 
benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente Den Helder, toe te laten tot lid van de 
gemeenteraad van Den Helder:
S. Hamerslag
G.J.S. Oudijk
G. Kooij
L.G.J.M. van Esdonk
M Pastoor
M.W.B. Karhof
M.E. Dijk
G. Assorgia
B. Niggendijker
P.W.H. Houben
L.R. Hough-de Boer
P.T. Bais
H. Weerstand-Slot
R.N. Bruin
H.M. Krul
R.J.J. Bak
E.M. Krijns
J.P. Verhoef
J Meijer
M. Boessenkool
M.C. Timmers
V.H. Van den Born
F Feeburg
P.J.R. Kos
A.J. Gatowinas
N. List
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C.M. Bazen
P. de Vrij
J.P.. de Leeuw

T.C..
Polonius-
Padmore

M. Vermooten

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 maart 2022


