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I. ALGEMEEN 
 
Waar gesproken wordt over bestuursraad, wordt zowel Bestuursraad Empel-Meerwijk als Bestuursraad 
Engelen-Bokhoven bedoeld. 
De verkiezing van de leden van de bestuursraad vindt plaats tegelijkertijd met de verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad. 
De verkiezing is tegelijk met en in hetzelfde stemlokaal als de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad, voor zover deze bureaus liggen op het grondgebied van Empel en Meerwijk en Engelen 
en Bokhoven, in de stemlokalen zullen derhalve twee stembussen staan.  
De zittingsduur van de leden van de bestuursraad is gelijk aan die van de leden van de gemeenteraad. 
 
 
KIESGERECHTIGD 
 
Kiesgerechtigd zijn zij die op de dag van de kandidaatstelling ingezetenen zijn van Empel en Meerwijk, 
dan wel Engelen en Bokhoven en op de dag van de stemming ook kiesgerechtigd zijn voor de 
verkiezingen van de gemeenteraad. 
 
 
REGISTRATIE 
 
Voor de verkiezing van de leden van de bestuursraad is geen registratie mogelijk. 
Kandidaatstelling kan alleen op persoonlijke titel en niet als groepering.  



 

4 

 

II. KANDIDAATSTELLING 
 
De kandidatenlijst wordt opgesteld door en onder verantwoording van de zittende Bestuursraad. 
 
Op 5 februari 2018 tussen 09.00 uur en 17.00 uur moet de kandidatenlijst persoonlijk worden ingeleverd 
door de afgevaardigde van de Bestuursraad van Empel en Meerwijk en Engelen en Bokhoven. 
Deze lijsten dienen voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de kandidaten. 
Voorwaarde is dat betrokkene kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de leden van de bestuursraad. 
 
Dit is een fatale termijn. Wordt een lijst buiten deze tijden aangeboden, dan moet deze wel worden 
geaccepteerd, maar moet ongeldig worden verklaard. 
In de periode van 22 januari tot en met 5 februari zijn hiervoor bij de afdeling Publieke Dienstverlening 
kosteloos formulieren verkrijgbaar. 
 
 
Inlevering stukken 
 
Alleen die personen die op de dag van de kandidaatstelling een geldige verklaring hebben ingeleverd 
kunnen aan de verkiezingen deelnemen als kandidaat. 
De verklaringen moeten bij de afdeling Publieke Dienstverlening op afspraak worden ingeleverd. Adres: 
Wolvenhoek 1 te 's-Hertogenbosch. 
Inlevering wordt gedaan door een voor die verkiezing kiesgerechtigde kiezer, een afgevaardigde van de 
bestuursraad. U kunt bellen naar de heer G. Velders op nummer 073-6155202 of mevrouw E. van der 
Heijden op nummer 073-6155209. Voor de verklaring van kandidaatstelling geldt een voorgeschreven 
model. 
 
 
Over te leggen stukken: 
 
De kandidatenlijst moet worden ingeleverd door een afgevaardigde van de Bestuursraad.  
 
Hierbij moeten per kandidaat de volgende stukken worden overgelegd: 

1. Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling.  
2. Voor die kandidaten die nog geen zitting hebben in de bestuursraad moet tevens een kopie  

 een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of rijbewijs) worden overgelegd.      
   Ontbreekt de kopie, dan wordt de verklaring geacht te ontbreken. De verklaring van   
   instemming (waarvoor een model is voorgeschreven) kan niet worden ingetrokken. 

3. Voor elke kandidaat die nog geen zitting heeft  in de bestuursraad: 10  
 ondersteuningsverklaringen voorzien van een stempel van de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

  
 
Voorwaarden verklaring van kandidaatstelling 
 
De verklaring van kandidaatstelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 
1. De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode de leeftijd van 18 jaar bereiken. 
2. De kandidaat moet ingezetene zijn van Empel en Meerwijk dan wel Engelen en Bokhoven. 
3       De kandidaat moet op de verklaring worden vermeld overeenkomstig de eisen gesteld in het 

Kiesbesluit voor de vermelding op een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
 
Eisen m.b.t. vermelding op de kandidatenlijst 
 
Een kandidaat wordt op de verklaring vermeld met geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum en 
woonplaats. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. 
Daarachter mag tussen haakjes "m" of "v" worden geplaatst ter aanduiding van het geslacht. Ook de 
aanduiding sr. en jr. is toegestaan. 
Nadere aanduidingen van de naam, mits op de gebruikelijke wijze afgekort, mogen aan de naam worden 
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toegevoegd. Hiermee worden adellijke titels en predicaten bedoeld. Wetenschappelijke titels en 
andersoortige aanduidingen mogen niet worden vermeld. 
 
Gehuwden/geregistreerde partners 
Een persoon die gehuwd is of gehuwd is geweest, dan wel wier partnerschap geregistreerd is of 
geregistreerd is geweest, wordt op de kandidatenlijst vermeld met: 
1. eigen geslachtsnaam of; 
2. met alleen de geslachtsnaam van de (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerde partner of; 
3. eigen geslachtsnaam d.m.v. een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de 

geslachtsnaam van de (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerde partner 
Aanduidingen als bijvoorbeeld "echtgenoot van", "weduwe van", "geboren" of afkortingen daarvan zijn 
niet meer toegestaan. 
 
 
Onderzoek verklaring van kandidaatstelling 
 
Op 6 februari 2018 om 16.00 uur vindt de zitting van het hoofdstembureau plaats tot onderzoek van de 
verklaringen van kandidaatstelling. Deze zitting is niet openbaar. 
Hiervan wordt proces-verbaal model I-1 opgemaakt. 
 
  
Verzuimen 
 
Bij het onderzoek van de verklaringen van kandidaatstelling kunnen de volgende verzuimen worden 
geconstateerd die tot uiterlijk 8 februari 2018 tot 15.00 uur bij de afdeling Publieke dienstverlening ersteld 
kunnen worden: 
- kandidaat is niet op de juiste wijze op de kandidatenlijst vermeld  
- de verklaring van instemming ontbreekt  
- de kopie van een geldig legitimatiebewijs ontbreekt bij de instemmingsverklaring van een kandidaat die 

nog geen zitting heeft in de bestuursraad.  
- de ondersteuningsverklaringen voor een nieuwe kandidaat ontbreken 
- de inleveraar is niet kiesgerechtigd 
- verklaring van machtiging ontbreekt 
Deze verzuimen kunnen hersteld worden op 6 en 7 februari van 09.00 uur tot 17.00 uur en op 8 februari van 
09.00 uur tot 15.00 uur. 
Hiertoe dient een afspraak gemaakt te worden. U kunt hiervoor bellen naar de heer G. Velders 073-6155202 of 
mevrouw E. van der Heijden 073-6155209. 
 
Als herstel van verzuim mogen geen aanvullingen van nieuwe kandidaten worden gedaan. De ingevulde 
kandidatenlijsten mogen worden gekopieerd zolang de handtekeningen maar origineel zijn.  
 
 
Voorinlevering 
 
Om te voorkomen dat er binnen een vrij krappe termijn van drie dagen nog allerlei verzuimen moeten 
worden hersteld, biedt de afdeling Publieke Dienstverlening in de week van 29 januari t/m 2 februari de 
mogelijkheid om bij wijze van voorinlevering de verklaringen te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. 
U kunt hier wederom telefonisch een afspraak voor maken met de eerdergenoemde personen.  
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Geldigheid verklaring van kandidaatstelling 
 
Op de derde dag na de kandidaatstelling 8 februari om 16.00 uur beslist het hoofdstembureau in een 
openbare vergadering over de geldigheid van de verklaringen van kandidaatstelling. 
 
Ingevolge artikel I 5 van de Kieswet zijn ongeldig de verklaringen 
- die niet tussen 09.00 uur en 17.00 uur zijn ingeleverd; 
- waarbij niet het juiste model is gehanteerd 
-  die niet persoonlijk door een kiesgerechtigde zijn ingeleverd; 
- waarop alle kandidaten zijn geschrapt. 
 
Geen stemming 
Worden er bij de kandidaatstelling evenveel kandidaten gesteld als er plaatsen te vervullen zijn, dan 
verklaart het centraal stembureau, nadat de verklaringen van kandidaatstelling onherroepelijk zijn 
geworden, de daarop vermelde kandidaten benoemd en vindt er geen stemming meer plaats.  
Van deze benoeming wordt een kennisgeving gedaan in de Bossche Omroep. 
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III. ZETELVERDELING 
 
 
Tijdstip 
 
Op 23 maart 2018 om 10.00 uur komt het hoofdstembureau in een openbare zitting bij elkaar om het 
aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen vast te stellen. 
Het daarbij opgemaakte proces-verbaal doet het hoofdstembureau zo spoedig mogelijk toekomen aan de 
voorzitter van het centraal stembureau te 's-Hertogenbosch waarna de uitslag van de stemming en de 
uitslag van de verkiezing in een openbare zitting van het centraal stembureau wordt vastgesteld waarbij 
tevens de zetelverdeling plaatsvindt. 
 
Zetelverdeling 
 
De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van het aantal behaalde stemmen. Bij een gelijk aantal 
stemmen beslist het lot. 
 
 
 
IV. BENOEMING KANDIDATEN 
 

Algemeen 

Uiterlijk op 23 maart 2018 geeft het centraal stembureau aan de benoemde kennis van zijn benoeming. 

Conform de Kieswet moet hij/zij uiterlijk op 3 april schriftelijk verklaren dat hij/zij de benoeming aanneemt. 

 

Procedure 

De procedure voor benoeming is als volgt: 

 

Wo 21  maart  : Dag van de verkiezingen 

 

Vr 23 maart      :     Vaststelling uitslag verkiezingen door het hoofdstembureau. Publieke 

dienstverlening zorgt in overleg met Jane voor doorzending van de nodige stukken 

aan de leden van de nieuwe bestuursraad  

 

Dinsdag 3 april :     Uiterste datum waarop de kandidaten schriftelijk moeten verklaren dat zij de 

benoemingen aannemen en de stukken voor het onderzoek geloofsbrieven bij de 

gemeente moeten aanleveren.  

 

 

De datum van installatie van de nieuwe gemeenteraad is nog niet bekend.  

Benoeming en installatie van de nieuwe leden van de bestuursraad vindt na installatie van de 

gemeenteraad plaats in een openbare vergadering van de bestuursraad. 

 
  


