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Kernboodschap  Een van de leden van hoofdstembureau heeft aangegeven haar lidmaatschap te 

willen beëindigen. Voorgesteld wordt om het betrokken lid te ontslaan en uit de 

hieruit ontstane vacatures nieuw leden te benoemen. 

Daarnaast wordt voorgesteld de benoemde leden voor te dragen bij 

Gedeputeerde Staten van Noord Holland voor de verkiezing van de leden van 

Provinciale Staten. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

Wijziging samenstelling hoofdstembureau verkiezingen gemeenteraad 

(2017/440412) in besluitenlijst BenW van 10 oktober 2017 

Besluit College  

d.d. 5 februari 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. mevrouw C.Y. Sikkema als plaatsvervangend voorzitter van het 
hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad 
ontslag te verlenen; 

2. De heer C. Mooij als plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau 
voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad te benoemen tot 1 
januari 2022 en hem te ontslaan als lid; 

3. Mevrouw T. Schade als lid van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de 
leden van de gemeenteraad te benoemen tot 1 januari 2022 en haar te 
ontslaan als plaatsvervangend lid; 

4. De heer M. van der Pijl als plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau 
voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad te benoemen tot 1 
januari 2022; 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017440412-1-Wijziging-samenstelling-hoofdstembureau-verkiezingen-gemeenteraad.pdf
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5. C. Mooij, T. Schade en M. van der Pijl bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor het hoofdstembureau van de 
kieskring Haarlem voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het 
Europees Parlement en bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland voor de 
verkiezing van Provinciale Staten. 
 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Een van de plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van 

de gemeenteraad heeft aangegeven haar lidmaatschap te willen beëindigen. Voorgesteld wordt 

mevrouw C.Y. Sikkema ontslag te verlenen en in de hierdoor ontstane vacatures te benoemen de 

heer C. Mooij als plaatsvervangend voorzitter, mevrouw T. Schade als lid en de heer M. van der Pijl 

als plaatsvervangend lid. Deze benoemingen gelden voor de resterende periode tot 1 januari 2022.  

Op grond van de Kieswet ligt de bevoegdheid voor benoeming en ontslag voor de leden van het 

hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad bij burgemeester en 

wethouders. 

Tevens wordt voorgesteld de benoemde leden voor te dragen voor het hoofdstembureau van de 

kieskring Haarlem voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, Europees Parlement en de Provinciale 

Staten. Deze benoeming geldt tot 1 januari 2022. 

 

2. Besluitpunten college 
1. mevrouw C.Y. Sikkema als plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau voor de 

verkiezing van de leden van de gemeenteraad ontslag te verlenen; 
2. De heer C. Mooij als plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing 

van de leden van de gemeenteraad te benoemen tot 1 januari 2022 en hem te ontslaan als lid; 
3. Mevrouw T. Schade als lid van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de 

gemeenteraad te benoemen tot 1 januari 2022 en haar te ontslaan als plaatsvervangend lid; 
4. De heer M. van der pijl als plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau voor de verkiezing van 

de leden van de gemeenteraad te benoemen tot 1 januari 2022; 

5. C. Mooij, T. Schade en M. van der Pijl bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties voor te dragen voor het hoofdstembureau van de kieskring Haarlem voor de 

verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement en bij Gedeputeerde Staten van 

Noord Holland voor de verkiezing van Provinciale Staten. 

 



 

 

 

 Kenmerk: 2018/864044 3/3 

 

3. Beoogd resultaat 

Voldoen aan de wettelijke regels met betrekking tot de instelling van het hoofdstembureau. 

 

4. Argumenten 

Het instellen van een hoofdstembureau is een wettelijke plicht. 

 

6. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

6. Uitvoering 

De betrokkenen worden geïnformeerd door team verkiezingen van de hoofdafdeling Dienstverlening. 

 

7. Bijlagen 

- 

 

 

 

 


