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Registratienummer: 

 

RVO18.0029 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Benoemingsdossier nieuwe raadsleden.  Proces-verbaal zitting Centraal Stembureau.  

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

mr. drs. M. Huisman 

(0223) 67 8101 

m.e.huisman@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot het toelaten van de op 23 maart 2018 benoemde leden van de nieuwe 

raad 

 

Gevraagd besluit: 

1. Toelaten van onderstaande, door de voorzitter van het centraal stembureau op 23 maart 2018 benoemd 

verklaarden, tot lid van de raad van de gemeente Den Helder op 29 maart 2018; 

2. De verkiezingen geldig te verklaren.  

 
naam kandidaat woonplaats 

Anthonijsz-Keizer, M. (Monica) (v) Den Helder 

Assorgia, G. (Carlo) (m) Den Helder 

Bais, P.T. (Petra) (v) Julianadorp 

Bazen, C.M. (Kees) (m) Julianadorp 

Biersteker-Giljou, T. (Tjitske) (v) Den Helder 

Boessenkool, M. (Marije) (v) Julianadorp 

van den Born, V.H. (Vincent) (m) Den Helder 

Bruin, R.N. (Rogier) (m) Den Helder 

Camara, F.H. (Fotigui) (m) Den Helder 

van Donkelaar, J.P. (Hans) (m) Den Helder 

Duijnker, R. (m) Den Helder 

van Esdonk, L.G.J.M. (Leo) (m) Den Helder 

Feeburg, F. (Frank) (m) Den Helder 

Houben, P.W.H. (Paul) (m) Den Helder 

Houtveen, S.H.M. (Sacha) (v) Julianadorp 

Klopstra, J. (Jan) (m) Julianadorp 

Kootkar, E.G.J. (v) Den Helder 

Kos, P.J.R. (Pieter) (m) Den Helder 

Krijns, E.M. (Edwin) (m) Julianadorp 

Klut, F.C. (Frans) (m) Den Helder 

Krul, H.M. (Harmen) (m) Den Helder 

Mosk, H.S. (Henk) (m) Den Helder 

Niggendijker, B. (Bouke) (m) Den Helder 

Pater, D.E. (Danielle) (v) Den Helder 

Saliha, E.C. (Eli) (m) Den Helder 

Visser, G.K. (Geurt) (m) Nootdorp 

Visser, J.K. (Kees) (m) Julianadorp 

Vorstman, J.E. (Joke) (v) Den Helder 

de Vrij, P. (Peter) (m) Den Helder 

Wisgerhof, S. (Suzanne) (v) Julianadorp 

Wouters, M.C. (Michiel) (m) Den Helder 

 

Publiekssamenvatting 

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het centraal stembureau heeft de nieuwe 

leden op 23 maart 2018 benoemd, waarna de geloofsbrieven van deze leden op 28 maart zijn onderzocht en 

akkoord bevonden. Het voorstel is deze leden als lid van de raad toe te laten en daarnaast de verkiezingen 

geldig te verklaren. 
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Inleiding 

Als gevolg van de op 21 maart 2018 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  

28 maart 2018 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. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Toelaten en installeren van nieuwe raadsleden. 

 

Kader 

Artikel V4 en V12 Kieswet, Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

gemeenteraad van Den Helder 2015.  

 

Argumenten 

Tot het benoemen van nieuwe raadsleden is de voorzitter van het centraal stembureau bevoegd. De kandidaten 

zijn door voornoemde voorzitter per 23 maart 2018 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.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Er zijn geen alternatieven.  

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

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

 

Realisatie 

De administratieve afhandeling zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden door tussenkomst van de 

Raadsgriffie.  

 

 

Den Helder, 28 maart 2018 

 
de voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder, 

 
Koen Schuiling 

 


