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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 46458-2021 
 

Medewerker : Carin van Liere 

Team : Burgerzaken 

Datum : 15 oktober 2021 

Portefeuillehouder : Burgemeester A.G.J. Strien 

      
 

BIJLAGEN: 
 

AFSTEMMING MET →  
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Benoeming (plv) leden hoofd- en centraal stembureau 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. De volgende personen te benoemen tot lid van het hoofd- en centraal stembureau voor de periode 
1 januari 2022 tot 31 december 2025: 

• Leden: drs. D.L.W. Zielhuis (wnd. voorzitter), G.H.F. Grashof, M.Schild en J. van Zwam. 

• Plaatsvervangende leden: G.J.M. Overkempe- van Riele, A. van Dam-Broekhuis, A. Dul-van 
Gortel. 

2. De raadszaal in het gemeentehuis in Wijhe aan te wijzen al locatie voor openbare zittingen van het 
hoofd- en centraal stembureau; 

3. De B&W kamer aan te wijzen als locatie voor de niet-openbare zittingen van het hoofd- en centraal 
stembureau; 

4. De volgende datums te reserveren voor de verplichte zittingen: 

• 1 februari 2022 om 16.00 uur (niet openbare zitting, controleren ingeleverde kandidatenlijsten) 

• 4 februari 2022 om 16.00 uur (openbare zitting, o.a. vaststellen kandidatenlijsten, nummering 
kandidatenlijsten). 

• 18 maart 2022 om 10.00 uur (openbare zitting, vaststellen verkiezingsuitslag) of 

• 21 maart 2022 om 10.00 uur (wordt mogelijk de vervangende datum voor de zitting van 18 
maart). 

 
SAMENVATTING 
De Kieswet verplicht het college om een hoofdstembureau in te stellen voor de verkiezingen van de 
gemeenteraad. Het hoofdstembureau is ook centraal stembureau en de zittingstermijn is vier jaren. De 
termijn van het huidige hoofd- en centraal stembureau loopt op 31 december 2021 af. Het is dus nodig om 
voor een nieuwe termijn een hoofd- en centraal stembureau te benoemen voor de periode 1 januari 2022 
tot 31 december 2025 
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INLEIDING 
De Kieswet schrijft voor dat er in iedere gemeente een hoofdstembureau ingesteld moet worden. En bij 
een gemeenteraadsverkiezing is dit ook het centraal stembureau. 
Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, waaronder één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter 
en drie plaatsvervangende leden. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het 
hoofdstembureau. De plaatsvervangend voorzitter, de andere leden en de drie plaatsvervangende leden 
worden door de burgemeester en wethouders benoemd voor een termijn van 4 jaren. 
 
Kort samengevat zijn de taken van het Hoofd- en Centraal stembureau: het bijhouden van het register met 
geregistreerde aanduidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, het boordelen van de geldigheid van de 
kandidatenlijsten, het nummeren van de kandidatenlijsten en het vaststellen van de verkiezingsuitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Voorgesteld wordt de volgende personen te benoemen als lid of plaatsvervangend lid: 
 
Plaatsvervangend voorzitter : drs. D.L.W. Zielhuis 
Lid    : G.H.F. Grashof 
Lid    : M. Schild 
Lid    : J. van Zwam 
 
Plaatsvervangend lid  : G.J.M. Overkempe-van Riele 
Plaatsvervangend lid  : A. van Dam-Broekhuis 
Plaatsvervangend lid  : A. Dul-van Gortel 
 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Door de benoeming van de leden van het hoofd- en centraal stembureau en de plaatsvervangers voor een 
periode van 1 januari 2022 – 31 december 2025 kunnen de wettelijke vereiste beslissingen genomen 
worden voor de kandidaatstelling, lijstnummering, lijstsamenvoegingen en uitslagbepaling. 
 
KADER 
Kieswet, artikelen E7, E8 en E11. 
 
 
ARGUMENTEN 
n.v.t. 
 
 
DRAAGVLAK 
n.v.t. 
 
 
DUURZAAMHEID 
n.v.t. 
 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
n.v.t. 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
n.v.t. 
 
 
AANPAK/UITVOERING 
Na vaststelling worden de leden en plaatsvervangende leden van hun benoeming in kennis gesteld. 
 
 


