


Gelderse Griffie(r)s en 
gemeenteraadsverkiezingen

15 januari 2021



Uw inleider

• Olaf Schuwer (mr.)
• Woont in Zwolle
• Vanaf 1978 van en voor gemeente(n)
• Zelfstandig vanaf 2009

– vanaf 2019 deels terug op het oude nest
• Was (ooit) Gelderse griffier
• Doet aan: gemeenterecht en algemeen 

bestuursrecht



Thema 1 : wie doet wat

• Burgerzaken: organisatie verkiezingen tot en 
met aanvaarden benoeming raadslid
– Vaststellen uitslag verkiezingen, benoemen 

raadsleden, mededeling benoeming verzenden, 
bericht (niet) aanvaarden ontvangen inclusief 
geloofsbrieven

• Griffier: vanaf aanvaarden benoeming raadslid. 
Ontvangst geloofsbrieven is de start van het 
proces 



Thema 2: van burger tot raadslid

• Kandidaatstelling: politieke vereniging 
• Verkozen (voorkeursstemmen dan wel op grond 

van aantal stemmen op kandidatenlijst): kiezer
• Benoemd tot raadslid: voorzitter centraal 

stembureau
• Aanvaarding benoeming: betrokkene
• Toelating tot de raad: gemeenteraad

– Zitting hebbend raadslid
• Afleggen eed dan wel verklaring/belofte: raadslid

– Gerechtigd tot functioneren, start vergoeding



Thema 3 : voor en na 16 maart 2022

• Verkiezingen: 16 maart
• Vaststelling uitslag: 18 maart
• Aftreden oude raad: 23 maart 24.00 uur
• Aantreden nieuwe raad: 24 maart 00.00 uur
• Verkozen, benoemd, aanvaarden benoeming, 

toelaten tot de raad (zitting hebbend), afleggen 
eed c.q. verklaring/belofte (start functioneren)



Thema 4 : agenda laatste 
raadsvergadering

• Uiterlijk woensdag 23 maart 2022 (liefst eerder)
• Onderzoek geloofsbrieven

– commissie onderzoek geloofsbrieven is gewoonte, niet wettelijk 
voorgeschreven

– commissie doet aan de raad voorstel om benoemde leden tot de 
raad toe te laten

• Toelaten tot de raad: als is voldaan aan wettelijke eisen
– gebeurt bij raadsbesluit, dus via de band van artikel 32 

Gemeentewet
• Als stemmen: hoofdelijk (artikel 32 lid 2 Gemeentewet)

– raad kan dus voorstel verwerpen
– geen “echte” rechtsbescherming voor betrokkene



Thema 5 : waaraan toetst raad (niet)

• Wel toetsen aan:
– Ingezetenschap
– Leeftijd
– Onverenigbare betrekkingen (artikel 13 

Gemeentewet)
• Niet toetsen aan:

– Verboden handelingen
– Nevenfuncties
– Gedragscode  
– Gedrag uit verleden



Thema 6 : installatieraad

• 24 maart 2022, tussen 00.00 uur en 24.00 uur
• Aanwezig: zitting hebbende raadsleden, 

voorzitter, griffier
• Democratisch hoogtepunt: tot de raad 

toegelatenen leggen eed dan wel 
verklaring/belofte af
– tekst: artikel 14 Gemeentewet

• In handen van de voorzitter



Thema 7 : wethouder wordt raadslid

• Betrokkene is (demissionair) wethouder
• Gekozen in de (nieuwe) raad
• Beetje monisme: betrokkene is zowel raadslid 

als wethouder
– Aandachtspunt: (zit)plaats in de raadsvergadering

• Eindpunt: als minstens de helft van de nieuwe 
wethouders zijn benoemd
– geen “harde” tijdslimiet



Thema 8 : benoeming wethouders

• Schriftelijk
• Ideaal stembriefje bestaat niet
• Let op: (niet) behoorlijk ingevuld stembriefje
• Onderzoek benoemingseisen: commissie
• Tijdsbesteding (fte) opnemen in raadsbesluit
• Eventueel: ontheffing woonplaatsvereiste
• Aandachtspunt: (expliciet) aanvaarden 

benoeming



Thema 9 : bemensing commissies

• Wie is voorzitter
• Verhouding raadsleden – niet raadsleden
• Evenredige vertegenwoordiging van in de raad 

zitting hebbende politieke groeperingen



Thema 10 : valkuilen

• Bij benoeming: meeste stemmen gelden
• Lijstvolgorde bij vacatures
• RvO “fractiebestendig”?
• Buiten de lijntjes kleuren bij onderzoek 

geloofsbrieven
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