DIVERSE BELANGRIJKE DATA RONDOM DE RAADSVERKIEZINGEN VAN 2018
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft de raad in oude samenstelling tot en
met woensdag 28 maart 2018 de tijd voor het onderzoek van de geloofsbrieven.
Dit volgt uit artikel C 4, tweede lid, van de Kieswet. Daarin is bepaald dat de leden van de raad
aftreden met ingang van donderdag 29 maart. Vóór die tijd moet het onderzoek zijn afgerond en
moet omtrent de toelating van de nieuw gekozen leden zijn besloten.
Vervolgens moet de raad voor de eerste maal in nieuwe samenstelling bijeenkomen op donderdag
29 maart (artikel 18 Gemeentewet). Tijdens die eerste zitting moet de beëdiging van de aanwezige
leden (ook degenen die hiervoor al zitting hadden in de raad) plaatsvinden. Leden die niet aanwezig
kunnen zijn, moeten bij een volgende vergadering de eed of belofte afleggen. (Donderdag 29 maart
2018 is het Witte Donderdag, maar dat is geen algemeen erkende feestdag.)
De zitting van het hoofdstembureau is op vrijdag 23 maart 2018 om 10 uur (zie art. O1, eerste lid,
Kieswet). De zitting van het gemeentelijk centraal stembureau is ook op 23 maart (zie art P1,
Kieswet). Op die dag wordt de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Het hoofdstembureau is
tevens gemeentelijk centraal stembureau (zie art E11, vijfde lid, Kieswet).
Vrijdag 23 maart of maandag 26 maart moet de kennisgeving van benoeming aan de verkozen
kandidaat worden uitgereikt of verzonden (zie art. V1, eerste lid, juncto Z12, eerste lid, Kieswet). De
dagtekening van de kennisgeving is dus vrijdag 23 of maandag 26 maart. Uiterlijk op de 10e dag na
de dagtekening van de kennisgeving moet de benoemde laten weten dat hij of zij de benoeming
aanneemt (art. V2, eerste lid, Kieswet).
Als de dagtekening vrijdag 23 maart is, dan eindigt de termijn op maandag 2 april. Dat is Tweede
Paasdag, de termijn wordt dus verlengd tot dinsdag 3 april (art. Z12, eerste lid, Kieswet).
Als de dagtekening maandag 26 maart is, dan eindigt de termijn op donderdag 5 april.
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