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I.  ALGEMENE INFORMATIE 
  
Het kiesrecht bestaat uit het actief en het passief kiesrecht. Het actief kiesrecht is het recht 
dat iemand heeft om te stemmen. Het passief kiesrecht is het recht dat iemand heeft om 
gekozen te worden tot lid van de gemeenteraad. 
 
Actief kiesrecht 
Stemgerechtigd zijn: 

• op 31 januari 2022 ingeschreven in Zoeterwoude; 

• niet van het kiesrecht uitgesloten; 

• op 16 maart 2022 achttien jaar of ouder; 

• indien geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie: 
a. rechtmatig verblijf in Nederland en 
b. op 31 januari 2022 een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar ingezetene 

van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, 
dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van artikel 8, onder c, van 
de Vreemdelingenwet 2000 dan wel op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet 
toelating en uitzetting BES.  

 
Passief kiesrecht 
Gedurende de zittingsperiode 2022 – 2026 bestaat de gemeenteraad van Zoeterwoude uit 
13 leden. Vanaf 10.001 inwoners heeft een gemeente 15 raadsleden; dit is nog niet het geval 
op de datum van de kandidaatstelling.  
 
Het raadslid moet: 

• ingezetene van de gemeente Zoeterwoude zijn; 

• minstens 18 jaar oud zijn; 

• niet uitgesloten van het kiesrecht; 

• indien hij geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de Europese 
Unie is: 
a. rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, d, e, of l, 

van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een 
internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze 
organisatie in Nederland, en 

b. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de gemeenteraad beslist over de 
toelating als lid tot de gemeenteraad gedurende een onafgebroken periode van 
ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en beschikten over een 
verblijfsrecht als bedoeld onder a dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op 
grond van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000. 
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Artikel 13 Gemeentewet: 
1. Een lid van de raad kan in ieder geval niet tevens zijn: 
a. minister; 
b. staatssecretaris;  
c. lid van de Raad van State;  
d. lid van de Algemene Rekenkamer;  
e. Nationale ombudsman;  
f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale 
ombudsman;  
g. commissaris van de Koning;  
h. gedeputeerde;  
i. secretaris van de provincie;  
j. griffier van de provincie;  
k. burgemeester;  
l. wethouder;  
m. lid van de rekenkamer;  
n. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81 p, eerste lid;  
o. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt. 
 
3. Het bepaalde in het eerste lid, onder o, is niet van toepassing op: 
a. ambtenaren van de burgerlijke stand; 
b. zij die als vrijwilliger dan wel uit hoofde van een wettelijke verplichting niet  
    bij wijze van beroep hulpdiensten verrichten; 
c. ambtenaren werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs. 
 
 
Uitsluiting van het kiesrecht 
Van het kiesrecht zijn uitgesloten zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak van het 
kiesrecht zijn ontzet. De uitsluiting wordt beoordeeld naar de situatie zoals deze is op de dag 
van de kandidaatstelling (31 januari 2022).  
 
Hoofdstembureau 
Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad treedt het hoofdstembureau ook op 
als centraal stembureau. Het hoofdstembureau is gevestigd op het gemeentehuis: 
Noordbuurtseweg 27 in Zoeterwoude. 
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II.  REGISTRATIE 
 
Algemeen 
Als een nieuwe politieke groepering aan een verkiezing wil deelnemen en boven haar lijst 
een aanduiding/naam wil plaatsen, dan moet registratie plaatsvinden bij het centraal 
stembureau voor die verkiezing. De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe 
door het centraal stembureau bijgehouden register. 
Heeft er geen registratie (of te laat) plaatsgevonden, dan wil dit overigens niet zeggen dat de 
groepering niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag 
dan alleen geen aanduiding boven de lijst plaatsen en de lijst krijgt dus alleen een nummer. 
 
Het is niet nodig om voor iedere verkiezing opnieuw een naam te registreren. De registratie 
blijft gehandhaafd indien men bij de stemming voor de verkiezing een geldige kandidatenlijst 
inlevert. Men hoeft dus geen zetel te halen. Het is ook niet nodig om een aanduiding van 
een partij die ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of de 
Provinciale Staten een aanduiding heeft laten registreren. 
 
Tijdstip registratie 
Registratie kan in principe het hele jaar. Let op dat dit verzoek voor 20 december 2021 wordt 
ingediend om te kunnen gebruiken voor de verkiezing op 16 maart 2022.  
 
Doorwerking registratie 
Groeperingen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten van Zuid-Holland hoeven de 
aanduiding niet meer apart voor de gemeenteraadsverkiezing te laten registreren. Zij 
hoeven dus voor de registratie ook geen waarborgsom te betalen.  
 
Het is wel noodzakelijk dat die groeperingen een gemachtigde en diens plaatsvervanger 
aanwijzen die bevoegd zijn om namens de groepering op te treden. Deze gemachtigde en 
diens plaatsvervanger zijn op hun beurt weer bevoegd om indieners van lijsten te machtigen 
de geregistreerde aanduiding boven de lijst te plaatsen. 
 
Ook politieke groeperingen van wie landelijke registratie in de openbare kennisgeving van de 
Staatscourant bekend gemaakt wordt, hoeven geen registratieverzoek bij de gemeente te 
doen. Volstaan kan worden met een bewijs van registratie van het centraal stembureau voor 
de Tweede Kamerverkiezing, welk bewijs bij de indiening van de kandidatenlijst wordt 
overgelegd. 
Het is dus verstandig bij de eigen partij absolute zekerheid te verkrijgen of er een verzoek tot 
“landelijke” registratie gedaan wordt, indien deze thans niet vertegenwoordigd is in de 
Tweede Kamer. 
 
Uitzondering doorwerking 
De registratie werkt niet door indien op lokaal niveau de aanduiding reeds door een 
politieke groepering wordt gevoerd. 
 



4 

 

Over te leggen stukken bij registratie 
Een politieke groepering moet  een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is 
niet toegestaan) zijn. 

Bij het registratieverzoek moet worden toegevoegd: 
- de statuten (vastgelegd in een notariële akte); 
- een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK); 
- een bewijs van betaling van de waarborgsom; 
- een verklaring van de politieke partij, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en 
plaatsvervangende gemachtigde. 

 
Wat registreren 
Registreer de aanduiding die op de kandidatenlijst vermeld moet worden.  
Dit kan zijn: 
1. De volledige naam van de groepering. 
2. De afkorting van de naam van de groepering. 
3. Beiden (zowel 1 en 2). 
Zoals de aanduiding is geregistreerd bij de KvK en notaris moet deze ook op de lijst vermeld 
worden. 
 
Waarborgsom 
Voor een registratie van de naam/aanduiding van een politieke groepering moet een 
waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag kan worden betaald aan de balie van 
Burgerzaken op het gemeentehuis.   
Deze waarborgsom krijgt men terug als bij de eerstvolgende verkiezing na de beslissing op 
het registratieverzoek een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. Op grond van het 
Kiesbesluit wordt over de waarborgsom geen rente vergoed. 
 
De aanduiding kan gewijzigd worden. Er hoeft dan niet opnieuw een waarborgsom te 
worden betaald of een uittreksel uit het verenigingsregister of afschrift van de notariële akte 
te worden overlegd. Het verzoek moet wel voor 20 december 2021 ontvangen zijn bij het 
centraal stembureau. 
 
Voorwaarden bij registratie 
Op een verzoek om registratie moet afwijzend worden beschikt indien: 
1. de aanduiding strijdig is met de openbare orde; 
2. de aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met een reeds geregistreerde 

aanduiding (gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer); 
3. de aanduiding misleidend is voor de kiezers (bv. KVP, CHU, AOW); 
4. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat.  
5. de aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met die van een door een rechterlijke 

uitspraak verboden rechtspersoon; 
6. op dezelfde dag twee verzoeken om registratie van geheel of in hoofdzaak gelijkluidende 

aanduidingen worden ingediend. 
Beide verzoeken moeten dan worden afgewezen. 

 
De beslissing van het centraal stembureau wordt aan de gemachtigde gezonden en ter 
openbare kennis gebracht. 
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Beroep 
Tegen een beslissing m.b.t. registratie kan uiterlijk op de 6e dag na dagtekening van de 
openbare kennisgeving, dan wel nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd beroep 
worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
De beslissing wordt geacht te zijn geweigerd wanneer niet binnen een redelijke tijd een 
beschikking is gegeven. 
 
III. KANDIDAATSTELLING 

 
Algemeen 
Op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten 
worden ingeleverd op het gemeentehuis bij Janet van der Ree of haar vervanger.  
Dit is een fatale termijn. Wordt een lijst buiten deze tijden aangeboden, dan moet deze wel 
worden geaccepteerd, maar ongeldig worden verklaard. 
Een blanco lijst mag niet worden aanvaard. 
In de periode van 10 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 zijn hiertoe kosteloos 
formulieren verkrijgbaar. De formulieren kunnen ook gemaakt worden met de OSV 
programmatuur, dat de kiesraad beschikbaar stelt. 
 
Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) 
De kandidatenlijst (model H1) maakt u aan met OSV. In dit systeem worden de gegevens van 
de politieke groeperingen en de deelnemende kandidaten verwerkt. Alle documenten die u 
nodig heeft voor de kandidaatstelling kunt u via OSV aanmaken. 
U kunt OSV gratis verkrijgen bij de Kiesraad. Meer informatie over OSV vindt u op de website 
van de Kiesraad.  
De zogenaamde ‘verkiezingsdefinitie’ kan per email worden opgevraagd: 
verkiezingen@zoeterwoude.nl. Dit heeft u nodig om het softwarepakket te starten.  
Op de dag van kandidaatstelling, 31 januari 2022, levert u een USB-stick in met daarop de 
door u aangemaakte bestanden, samen met de overige stukken. 
 
Over te leggen stukken 
De kandidatenlijst moet worden ingeleverd door een kiesgerechtigde. 
Hij/zij dient een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs) bij zich te hebben. 
Hierbij moeten de volgende stukken worden overgelegd: 
1. Een verklaring van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend om boven 

de lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is. 
2.    Verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen) dat de indiener             
       bevoegd is om de namen/aanduidingen samen te voegen. 

Bij het door verschillende groeperingen indienen van een gezamenlijke 
kandidatenlijst met een gecombineerde aanduiding (bijvoorbeeld C.D.A.-P.V.D.A.) 
hoeft geen afzonderlijke registratie daarvan plaats te vinden. De samenvoeging van 
de aanduidingen (of afkortingen) moeten dan wel dezelfde zijn zoals die zijn 
geregistreerd. Wijkt men hiervan af, dan is wel registratie nodig. 

3.   Ten minste 10 ondersteuningsverklaringen.  
Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die 
binnen de kieskring waarvoor die lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de 

mailto:verkiezingen@zoeterwoude.nl
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desbetreffende verkiezing. Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van 
ondersteuning ondertekenen. 
De verplichting tot het overleggen van ondersteuningsverklaringen geldt niet voor 
partijen die al zitting hebben in de gemeenteraad en aan de laatstgehouden 
verkiezing met een aanduiding boven de lijst hebben deelgenomen. 
De verklaringen kunnen worden afgelegd in de periode van 17 januari 2022 tot en 
met 28 januari 2022 ten overstaan van de burgemeester of een daartoe aangewezen 
ambtenaar. 

4.    Een schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat dat hij/zij 
instemt met zijn/haar kandidaatstelling op deze lijst. Deze kan niet worden 
ingetrokken. Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, moet 
op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese deel van 
Nederland aanwijzen. 
Bij de lijst wordt van iedere kandidaat die geen zitting heeft in het 
vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, tevens een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) 
overgelegd. Indien van een dergelijke kandidaat een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs ontbreekt, wordt de verklaring van instemming van de betreffende 
kandidaat geacht te ontbreken. 

5.     Een bewijs van storting van de waarborgsom van € 225,00. 
Deze waarborgsom is niet vereist voor een kandidatenlijst van een groepering 
waarvan de aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de 
laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad een of meer zetels zijn 
toegekend. 
 

Bij de inlevering wordt een bewijs van inlevering verstrekt. 
 
Waarborgsom kandidaatstelling 
Deze waarborgsom geldt niet voor een kandidatenlijst van een politieke groepering waarvan 
de aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad een of meer zetels zijn toegekend. 
 
Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is de waarborgsom € 225,00.  Deze 
waarborgsom moet worden betaald aan de balie van het gemeentehuis. De waarborgsom 
moet uiterlijk 17 januari 2022 zijn ontvangen. Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de 
partij een bewijs van betaling. Dit bewijs moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren. 
 
Wordt 75% of meer van de kiesdeler gehaald of als de partij geen geldige lijst heeft 
ingeleverd dan wordt de waarborgsom terugbetaald. 
De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal 
beschikbare zetels. Op grond van het Kiesbesluit wordt over de waarborgsom geen rente 
vergoed. 
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Voorwaarden kandidatenlijst 
De kandidatenlijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 
1. Maximaal 50 kandidaten. 
2. De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt 

gegeven. 
3. De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode de voor het orgaan vereiste leeftijd 

bereiken van 18 jaar. De naam van de kandidaat mag maar op één lijst binnen de 
gemeente voorkomen.  

4. De kandidaat moet ingezetene zijn van de gemeente of een verklaring overleggen 
waaruit blijkt dat hij voornemens is ingezetene van de gemeente te worden. Blijkt dat hij 
meerdere soortgelijke verklaringen heeft afgelegd, dan moet de kandidaat van de lijst 
worden geschrapt. 

 
Naam op kandidatenlijsten 
In de procedure rond de kandidaatstelling is de tenaamstelling op de kandidatenlijst, zoals 
deze is ingeleverd door de politieke partij, leidend voor het hoofdstembureau.  

Voor de naamstelling op kandidatenlijsten gelden de volgende voorschriften: 

• achtereenvolgens worden vermeld: achternaam, voorletters, geboortedatum en 
woonplaats  van de kandidaat. Voorvoegsels bij de achternaam worden voor de 
achternaam vermeld. De tenaamstelling komt overeen met de gegevens uit de BRP. 
Pseudoniemen zijn dus niet toegestaan; 

• achter de voorletters - de eerste letters van iedere voornaam - kan tussen haakjes de 
roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Overige voornamen van de kandidaat 
worden niet voluit vermeld; 

• achter de naam kunnen nadere aanduidingen van de naam worden toegevoegd, zoals 
bijvoorbeeld de afkorting sr., jr. of Azn.; 

• achter de voorletters of, indien vermeld, achter de roepnaam, mag ter aanduiding 
van het geslacht de toevoeging (m) of (v) worden geplaatst; 

Naam van de partner 

Kandidaten die gehuwd zijn (geweest) of van wie het partnerschap is geregistreerd 
(geweest), kunnen op vier manieren op de kandidatenlijst worden vermeld: 

• met de eigen achternaam; 

• met de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote, of (ex)geregistreerde 
partner; 

• met beide achternamen, eerst de eigen achternaam en dan (verbonden door een 
liggend streepje) de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote, of 
(ex)geregistreerde partner; 

• met beide achternamen, eerst de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote 
of (ex)geregistreerde partner en dan (verbonden door een liggend streepje) de eigen 
geslachtsnaam.  
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Bij gebruik van de naam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote of (ex)geregistreerde 
partner dient de betrokken kandidaat bevoegd te zijn om deze naam te voeren. Deze 
bevoegdheid kan bijvoorbeeld door de rechter worden ontnomen in geval van 
echtscheiding.  
Woorden als 'echtgenoot van' of 'weduwe van' en 'geboren' of afkortingen daarvan zijn niet 
toegestaan.  

 
Onderzoek kandidatenlijst 
Op 1 februari 2022 om 16.00 uur vindt de zitting van het centraal stembureau plaats tot 
onderzoek van de kandidatenlijsten. Deze zitting is niet openbaar. Hiervan wordt proces-
verbaal model I-1 opgemaakt. 
 
Bij dit onderzoek kunnen de volgende verzuimen worden geconstateerd die tot uiterlijk 4 
februari 2022 (15.00 uur) hersteld kunnen worden: 

• verklaring van ondersteuning ontbreekt/niet juist; 

• verklaring van voorgenomen vestiging ontbreekt; 

• kandidaat niet juist vermeld (H2 Kb); 

• verklaring van instemming kandidaat ontbreekt; 

• bewijs van betaling waarborgsom ontbreekt; 

• niet persoonlijk ingeleverd door bevoegde kiezer; 

• inleveraar heeft zich niet geïdentificeerd met document art. 1 Wet op de ID-plicht; 

• indiener niet kiesgerechtigd; 

• machtiging plaatsing aanduiding ontbreekt. 
Deze verzuimen kunnen hersteld worden op 2 en 3 februari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 
uur en op 4 februari 2022 tussen 09.00 en 15.00 uur. 
 
Als herstel van verzuim mogen geen aanvullingen van nieuwe namen worden gedaan. 
Invulling van de namen achteraf is niet mogelijk. 
De kandidatenlijsten mogen worden gekopieerd zolang de handtekeningen maar origineel 
zijn. 
 
Afschaffing lijstencombinaties 
Op 27 juni 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aanvaard, dat voorziet in 
afschaffing van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan. Dit wetsvoorstel is in 
werking getreden op 1 december 2017. Vanaf die datum is het dus niet langer mogelijk om 
bij verkiezingen een lijstencombinatie aan te gaan. 
 
Geldigheid kandidatenlijst 
Op 4 februari 2022 om 10.00 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 geplaatste aanduiding en het nummeren 
van de kandidatenlijsten. 
Hiertegen kan iedere kiezer binnen 4 dagen (t/m 8 februari 2022) een beroepschrift indienen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die hierover binnen 6 dagen na 
ontvangst beroepschrift uitspraak doet. 
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Op grond van artikel I5 van de Kieswet zijn de volgende lijsten ongeldig: 

• die niet op de dag van de kandidaatstelling tussen 09.00 uur en 17.00 uur zijn ingeleverd; 

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

• waarbij (indien vereist) te weinig geldige ondersteuningsverklaringen zijn  
ingeleverd; 

• waarbij niet het voorgeschreven model is gehanteerd; 

• die niet persoonlijk door een bevoegde en/of geïdentificeerde kiesgerechtigde zijn 
ingeleverd; 

• waarop alle kandidaten zijn geschrapt. 
 
Ondersteuningsverklaring   
(geldt niet voor partijen die al zitting hebben en aan de laatstgehouden verkiezing met een 
aanduiding boven de lijst hebben deelgenomen) 
 
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. De ondersteuner moet binnen de kieskring (gemeente Zoeterwoude) waarvoor de lijst 

geldt als kiezer staan geregistreerd. De ondersteuner mag ook een op de lijst 
voorkomende kandidaat zijn. 

3. De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent in de 
periode 17 januari 2022 t/m 31 januari 2022 deze verklaring in aanwezigheid van de 
burgemeester of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar.  
Bij het afleggen van een ondersteuningsverklaring moet de kiezer zich kunnen 
identificeren, met bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. 

4. De burgemeester of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar tekent op de 
verklaring aan of de ondertekenaar als kiezer staat geregistreerd.  

5. De kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen. 
6. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. 
 
De kiezer zal er vervolgens zelf voor moeten zorgen dat de door hem afgelegde 
ondersteuningsverklaring in het bezit komt van de indiener van de kandidatenlijst. 
Bij een verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Zoeterwoude, waarin het aantal te 
verdelen zetels minder is dan 19, bedraagt het aantal over te leggen verklaringen ten minste 
10. 
 
Nummering lijsten 
In de openbare zitting van het centraal stembureau op 4 februari 2022 worden de lijsten 
genummerd. 
Eerst worden genummerd de lijsten van politieke groeperingen waarvan de aanduiding was 
geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad een of meer zetels zijn toegekend. 
Aan deze lijsten worden de nummers 1 en volgende toegekend in de volgorde van de bij die 
verkiezing op de desbetreffende uitgebrachte aantallen stemmen, met dien verstande dat 
aan de lijst van de groepering met het hoogste aantal stemmen het nummer 1 wordt 
toegekend. Bij gelijkheid van het aantal beslist het lot. 
Vervolgens worden genummerd de overige lijsten in de volgorde door het lot aangewezen. 
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IV.  VERKIEZINGSCAMPAGNE 
 
Verkiezingsborden 
Deze verkiezings/aanplak borden worden rond de datum van de kandidaatstelling geplaatst 
omdat op dat moment de lijstnummering bekend is.   
 

Politieke groeperingen kunnen hun affiches vanaf 6 weken vóór de verkiezingsdag plakken 
op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de 
volgende regels: 

• Eén affiche per partij per aanplakbord 

• Een affiche heeft maximaal A1 formaat  

• Plak niet over andere affiches heen. 

• Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, 
kunnen de borden beschadigen. 

• De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen.  

Er staan aanplakborden op onderstaande locaties: 

• Rotonde Hoge Rijndijk/Oranjelaan, Zoeterwoude Rijndijk  

• Watertje, in het centrum van Zoeterwoude Dorp 

Sandwichborden, spandoeken, enz.   
Er mogen géén losse sandwich- of driehoeksborden om lantaarnpalen, bomen of anderszins 
geplaatst worden. Het ophangen van spandoeken (opschriften, aankondigingen, 
afbeeldingen aangebracht op een uitgespannen doek, plastic of vergelijkbaar materiaal) is 
verboden.   
 
Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd via het omgevingsloket: 
https://www.omgevingsloket.nl/ 

Flyeren  
Flyeren is, zonder vergunning of ontheffing, toegestaan mits de flyers die worden 
weggegooid in het verspreidingsgebied onmiddellijk worden opgeruimd. Indien de folders 
worden uitgedeeld vanuit een kraampje is wel een standplaatsvergunning vereist  
Flyers:   

• Het is toegestaan flyers inhoudende verkiezingspropaganda aan het publiek uit te 
delen;  
• De flyers die worden weggegooid binnen het verspreidingsgebied dienen 
onmiddellijk te worden opgeruimd.  
 

Kraampjes / Standplaatsen   
Voor het plaatsen van kraampjes is een vergunning nodig.  

https://www.omgevingsloket.nl/
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Geluidswagens  
Voor het rondrijden met een geluidswagen is op grond de APV een geen ontheffing van 
burgemeester en wethouders nodig, mits wordt voldaan aan elke van de volgende 
voorwaarden:  

• De geluidswagen mag niet worden ingezet op zondagen en daarmee  gelijkgestelde 
dagen;  

• De geluidswagen mag niet worden ingezet tussen 22.00 uur en 09.00 uur;  

• De verkeersveiligheid is gewaarborgd tijdens de inzet van geluidswagens.  
 
Het plaatsen van voertuigen/aanhangers ten behoeve van propaganda doeleinden  
Op grond van de APV is het verboden om een voertuig dat is voorzien van een aanduiding 
van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee 
handelsreclame te maken. Dit verbod geldt dus niet voor het maken van 
verkiezingspropaganda. Dat wil niet zeggen dat het plaatsen van voertuigen of aanhangers 
zondermeer is toegestaan. Hierbij gelden de regels van de APV. 
 
Evenementen   
In sommige gevallen kiezen organisaties er (al dan niet gezamenlijk) voor om campagne te 
voeren middels het houden van een evenement. Het is verboden zonder vergunning van de 
burgemeester een evenement te organiseren.  
De organisator stelt de burgemeester tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan een 
dergelijk evenement hiervan in kennis middels een digitale of schriftelijke melding. De 
meeste evenementen zijn verboden zolang de tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 van 
kracht is. 
 
Collecteren   
In het verleden is gebleken dat ook andere organisaties activiteiten willen organiseren 
rondom het stembureau. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om collectes voor goede doelen. De 
Kieswet laat zich niet specifiek uit over het plaatsen van collectebussen in stembureaus. Wel 
bevat de Kieswet een bepaling op grond waarvan in het stembureau geen activiteiten mogen 
worden ontplooid die erop zijn gericht de kiezers in hun keuze te beïnvloeden (artikel J 36 
van de Kieswet).  
 
Voor het collecteren is een vergunning verplicht. Gemeenten hebben zich, bij afgifte van 
vergunningen, te houden aan het door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 
vastgestelde collecterooster.   
 
Sommige kiezers stellen het niet op prijs om in het stemlokaal of in de directe omgeving 
daarvan benaderd te worden. Het verdient daarom aanbeveling dergelijke collectes of 
andere acties te ontmoedigen. Het stemproces ter uitoefening van het kiesrecht moet 
ongestoord kunnen plaatsvinden en niet (mogelijk) worden beïnvloed door factoren en 
activiteiten die daar geheel los van staan.   
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Geen verkiezingspropaganda in stemlokalen 
Het is uitdrukkelijk verboden in stemlokalen activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn 
kiezers in hun keuze te beïnvloeden. Als in het stembureau op enigerlei wijze 
verkiezingspropaganda wordt bedreven, zal de voorzitter van het stembureau hieraan een 
einde moeten maken. 
Om iedere schijn van partijdigheid van de leden van het stembureau bij de uitoefening van 
hun functie te vermijden, is bepaald dat deze leden tijdens de uitoefening van hun functie 
geen blijk mogen geven van hun politieke gezindheid. In de praktijk betekent dit dat de 
leden van het stembureau bijvoorbeeld geen speldjes, buttons of dassen van politieke 
groeperingen mogen dragen tijdens de uitoefening van hun functie. 
 
 
V. HET STEMMEN 
 
In de Kieswet is opgenomen dat een kiezer aan de stemming kan deelnemen in een 
stembureau naar keuze. Dit houdt in dat de kiezer zelf, binnen de gemeente  
Zoeterwoude, bepaalt in welk stemlokaal hij zijn stem uitbrengt.  
  
Stempas 
Bij de verkiezingen krijgt men een stempas toegestuurd. Met de stempas kan in elk 
willekeurig stemlokaal binnen de gemeente Zoeterwoude gestemd worden. Op de stempas 
staat wel het adres van het stemlokaal in de buurt, maar men is niet verplicht om daar te 
stemmen. Het overleggen van de stempas en legitimatiebewijs is verplicht. Zonder 
legitimatiebewijs mag men niet stemmen.  
Een kiezer die zich in een stemlokaal meldt zonder stempas, kan geen vervangend exemplaar 
krijgen en kan niet meer stemmen.  
 
Stempas kwijt, niet ontvangen of beschadigd? 
Zonder stempas kan er niet gestemd worden. De stempas mag ook niet beschadigd zijn. Bij 
verlies of beschadiging kan bij de gemeente een vervangende stempas aangevraagd worden 
tot en met 11 maart 2022 tot 12.00 uur.  Dit wordt tijdig duidelijk met de inwoners 
gecommuniceerd. 
 
Iemand anders gaat voor u stemmen (volmacht) 
Als men niet zelf kan gaan stemmen dan kan een andere kiezer gemachtigd worden om 
namens hem te stemmen. De achterzijde van de stempas moet door volmachtgever en 
gemachtigde worden getekend. Ook moet een kopie van een legitimatiebewijs van de 
volmachtgever worden overgelegd.  
Een gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en de 
volmachtstem(men) moet(en) samen met de eigen stem worden uitgebracht. 
Aan de gemachtigde wiens volmachtbewijs in het ongerede is geraakt, wordt geen nieuw 
volmachtbewijs verstrekt. Deze stem gaat dan verloren. 
De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming 
deel te nemen. 
 
Machtiging op schriftelijke aanvraag 
In het gemeentehuis zijn de hiervoor benodigde formulieren kosteloos verkrijgbaar. 



13 

 

Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2022 worden ingeleverd.  
Bij de inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs 
waarmee hij/zij tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem de 
volmachtstem moet uitbrengen. 
 
VI ZETELVERDELING 
 
Wanneer alle uitgebrachte stemmen verzameld zijn wordt allereerst de kiesdeler 
vastgesteld. Dat gebeurt door het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door 
13 (het aantal te verdelen raadszetels). 
 
Vervolgens wordt het aantal stemmen, dat elke partij of lijst heeft behaald, gedeeld door de 
kiesdeler en de uitkomst daarvan geeft het hele aantal zetels aan dat een lijst bij de eerste 
verdeling heeft behaald. 
 
Na deze eerste verdeling blijft er nog een aantal zetels over, die restzetels worden genoemd. 
De restzetels worden verdeeld volgens het stelsel van de grootste overschotten voor 
gemeenten met minder dan 19 zetels. Bij deze toewijzing komen niet in aanmerking de 
lijsten met een stemcijfer dat lager is dan 75% van de kiesdeler. 
 
Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en de voorkeurstem 
De Kieswet kent in bepaalde gevallen voor de kandidaten een grotere mogelijkheid om met 
voorkeurstemmen te worden gekozen. 
Bij de gemeenteraadsverkiezing van Zoeterwoude worden de aan een lijst toegewezen zetels 
eerst toegekend aan die kandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen dat groter is 
dan 50% van de kiesdeler, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen. 
Vervolgens worden de overblijvende zetels van een lijst toegekend aan de overige 
kandidaten in de volgorde van de lijst. 
 
Blanco/ongeldige stemmen 

Kiezers kunnen desgewenst blanco stemmen. Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje 
van het stembiljet aankruist.  

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen enkele invloed op de 
zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden 
uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Een blanco stem wordt wel 
meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau 
is gekomen om te stemmen.  

Het aantal blanco stemmen wordt, evenals het aantal ongeldige stemmen, door de 
stembureaus apart geregistreerd.   
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Verkiezingsavond in de raadzaal van het gemeentehuis 
Op woensdag 16 maart 2022, vanaf 21.30 uur, zullen de voorlopige uitslagen worden 
gepresenteerd in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 
Voorlopige verkiezingsuitslag! 
De verkiezingsuitslag en de zetelverdeling, die op de verkiezingsavond bekend worden 
gemaakt, zijn voorlopig. Pas als de definitieve uitslagen door het centraal stembureau 
vastgesteld zijn, wordt de berekening definitief. 
Dit gebeurt door het centraal stembureau op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Deze zitting is openbaar. 
De gekozen raadsleden ontvangen tijdens deze zitting de benoemingsbrieven. 
 
Hertellen van stemmen 
Het is niet mogelijk om alleen op grond van kleine verschillen tussen stemmenaantallen, een 
hertelling te vragen. Er moet sprake zijn van een ernstig vermoeden dat door één of meer 
stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed op de 
zetelverdeling kunnen zijn. Er is geen beroep mogelijk tegen besluit hertelling. 
 
VII BENOEMING KANDIDATEN 
 
Uiterlijk 21 maart 2022 worden de benoemingsbrieven overhandigd aan de gekozen leden.  
 
Neemt betrokkene de benoeming aan, dan moet hij/zij schriftelijk overleggen: 
1. Een verklaring van aanneming van de benoeming. 
2. Een verklaring van de openbare betrekkingen die hij/zij bekleedt. 
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VIII. BELANGRIJKE DATA VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZING OP   

WOENSDAG 16 MAART 2022 
 
 
20 december 2021  Laatste dag voor het indienen van verzoeken tot registratie 
    van de aanduiding van de politieke groepering. 
 
Vanaf 10 januari 2022 beschikbaar stellen formulieren kandidaatstelling  
t/m 1 februari 2022 
  
Vanaf 10 januari 2022 Voorcontrole kandidatenlijsten (indien gewenst op afspraak) 
t/m 28 januari 2022 
 
17 januari 2022 Laatste dag voor het ontvangen van de waarborgsom voor de 

kandidaatstelling op de daarvoor bestemde rekening. 
 
17 januari 2022 t/m Afleggen van verklaring van ondersteuning. 
28 januari 2022  
 
31 januari 2022 Kandidaatstelling:  9.00 – 17.00 uur, inleveren kandidatenlijst ! 
 
1 februari 2022 (16.00) Onderzoek van de ingeleverde lijsten door het centraal stembureau 
(16.00 uur Ter inzagelegging van de kandidatenlijsten, direct na onderzoek. 
 Kennisgeving van geconstateerde verzuimen in de kandidatenlijsten. 
 
2 t/m 4 februari 2022   Mogelijkheid tot herstel van verzuimen in kandidatenlijsten. De 

ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij het gemeentelijk 
centraal stembureau. 

 
4 februari 2022 (10.00 uur) Openbare zitting van het centraal stembureau over de geldigheid van de 

kandidatenlijsten, handhaving van de daarop voorkomende kandidaten, 
handhaving van de geplaatste aanduiding en het nummeren van de 
kandidatenlijsten. 

 Openbaarmaking door de voorzitter van het centraal stembureau van 
toegekende lijstnummers. 

 
8 februari 2022 Laatste dag waarop bij de Raad van State beroep kan worden ingesteld 

tegen beslissing hoofdstembureau over de geldigheid van  kandidatenlijsten, 
handhaving van kandidaten en handhaving van de geplaatste aanduiding. 

 
Na ontvangst van de Ter inzagelegging van de kandidatenlijsten. 
mededeling van geldig 
verklaarde kandidaten- 
lijsten. 
 
Uiterlijk 2 maart 2022 Stempassen in het bezit van de kiezers. 
 
11 maart 2022 Laatste dag voor het indienen van schriftelijke verzoeken om 
 bij volmacht te stemmen. 
 
11 maart 2022 Laatste dag waarop de kiezer schriftelijk kan verzoeken om een vervangende 

stempas. 
 
Uiterlijk 14 maart 2022 Kandidatenlijsten ter kennis van de kiezers. 
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16 maart 2022 Stemming: van 7.30 tot 21.00 uur 
 
Maandag 21 maart 2022 Openbare zitting van het centraal stembureau ter vaststelling 
(10.00 uur) van de uitkomst van de stemming en openbare zitting van het centraal 

stembureau ter vaststelling van de uitslag. 
 
23 maart 2022 Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde  
 Raadsleden door de oude gemeenteraad. 
 
24 maart 2022 Afleggen eed of belofte door de gekozen raadsleden en installatie nieuwe 

raad. 
 


