
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022    

Steller/telnr.  Wolbert Meijer/ 77 26    Bijlagen 1 

Registratienummer  148336-2022  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  nv t    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 
 

De verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Groningen op 16 maart 2022 heeft op rechtmatige wijze 

plaatsgevonden  
  

   

 

 Samenvatting     

Op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau oordeelt de raad of de organisatie en het verloop van de 

gemeenteraadsverkiezingen op wettige wijze heeft plaatsgevonden. Het proces-verbaal geeft geen aanleiding om de 

verkiezingen niet rechtmatig te verklaren. 

 

B&W-besluit d.d.:  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Op 16 maart 2022 vonden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van Groningen voor de periode 2022-2026. Het 

proces-verbaal van het centraal stembureau moet uitwijzen of deze verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. Het is aan de 

huidige raad (2019-2022), belast met de voorbereiding van deze verkiezingen, om dit vast te stellen. De raad heeft de 

bevoegdheid te besluiten tot hertelling of tot herstemming. Een dergelijk besluit kan de raad alleen nemen als er een 

ernstig vermoeden bestaat, dat door één of meer stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed zijn op de 

zetelverdeling.    

 
Kader     

Artikel V4 van de Kieswet 

 
Argumenten en afwegingen     

Op een totaal van meer dan 105.000 uitgebrachte stemmen is het aantal geconstateerde afwijkingen normaal en te 

verwaarlozen. De ene ingediende klacht betrof slechts één niet terug te vinden uitgebrachte stem, die niet tot een andere 

zetelverdeling zou hebben geleid. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

nvt 
 
Financiële consequenties     

nvt 
 
Overige consequenties     

nvt 
 
Vervolg     

Als de raad instemt met dit voorstel en de geloofsbrieven van de verkozen raadsleden in orde zijn bevonden kunnen de 

leden van de raad geïnstalleerd worden op 30 maart 2022. 
 
Lange Termijn Agenda     

nvt 
 

 


