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Kernboodschap  Volgend uit artikel E 7 van de kieswet wordt voor de verkiezing van de leden van 

de gemeenteraad een hoofdstembureau ingesteld. Voor de 

gemeenteraadsverkiezingen fungeert het hoofdstembureau ook als centraal 

stembureau, voor overige verkiezingen als hoofdstembureau voor de kieskring 

Haarlem.  

De leden van het hoofdstembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen worden 

voor 4 jaar benoemd en voorgedragen als leden voor het hoofdstembureau voor 

andere verkiezingen.   

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

 

Besluit College  

d.d. 11 januari 2022 

 

 

 
1. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad de volgende personen 

te benoemen bij het hoofdstembureau voor de periode van 1 januari 2022 tot 
1 januari 2026:  

a. De heer C. Mooij als plaatsvervangend voorzitter; 
b. Mevrouw T. Schade,  mevrouw P.J. Bosma-Piek en de heer W.R. 

Beukenkamp  als lid; 
c. De heren J. Hoekema,  T. de Vries en M. van de Pijl als 

plaatsvervangend lid; 
2. De hierboven genoemde personen 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 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

 
Als gevolg van hoofdstuk E, § 3 van de Kieswet wordt voor de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad een hoofdstembureau ingesteld, bestaande uit 5 leden.  
 
Op woensdag 16 maart 2022 vindt de verkiezing plaats voor de leden van de gemeenteraad plaats. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen stelt het hoofdstembureau de uitkomst van de stemming vast en 
treedt op als centraal stembureau. 
Op 1 januari 2022 verstrijkt de termijn waarvoor de leden van het hoofdstembureau voor de 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad Haarlem zijn benoemd. 
 
De burgemeester is voorzitter van het hoofdstembureau. De plaatsvervangend voorzitter en de 
andere leden, evenals drie plaatsvervangende leden, worden door burgemeester en wethouders 
benoemd en ontslagen. De benoemingen geschieden voor vier kalenderjaren. 
 
De eerste handeling van het nieuw ingestelde stembureau is het onderzoek naar de kandidatenlijsten 
op 1 februari 2022. 
 
Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, Europees Parlement en de Provinciale Staten wordt 
voor elke kieskring ook een hoofdstembureau ingesteld. De huidige leden van het hoofdstembureau 
voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn tot en met 31 december 2022 benoemd tot lid c.q. 
plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau in kieskring Haarlem.  
Voorstel is om de in dit besluit te benoemen leden en plaatsvervangende leden voor te dragen voor 
het hoofdstembureau van de kieskring Haarlem voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, 
Europees Parlement en de Provinciale Staten. 
 
Om het hoofdstembureau samen te stellen is eerst navraag gedaan bij de leden die tot 31 januari 
2021 waren benoemd. Van deze leden hebben de heer Mooij, mevrouw Schade, mevrouw Bosma-
Piek en de heer van der Pijl aangegeven hun (plaatsvervangend) lidmaatschap te willen voortzetten. 
De overige 3 leden hebben bedankt, waardoor er 3 vacatures ontstonden. Omdat er geen andere 
voorstellen voor kandidaten bleken te zijn, is medio december een oproep gedaan via de website en 
Facebook. Hier zijn 3 reacties op gekomen. Met deze kandidaten is contact geweest door team 
verkiezingen, waarin uitleg over de functie is gegeven, waarna de kandidaten alle drie aan gaven 
geïnteresseerd te zijn. In dit contact is niets naar voren gekomen dat aanleiding geeft tot bezwaar 
tegen de benoeming.  
De heer Beukenkamp is senior inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en is meerdere 
keren voorzitter geweest van een stembureau in Haarlem. 
De heer Hoekema is gemeenteraadslid in Leiden, Tweede Kamerlid, burgemeester van Wassenaar en 
waarnemend burgemeester van Aa en Hunze en Langedijk geweest. 
De heer de Vries is met pensioen en heeft als bedrijfsleider en boekhouder gewerkt bij familiebedrijf 
Nextime in Haarlem.  
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2. Besluitpunten college 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 
1. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad de volgende personen te benoemen bij 

het hoofdstembureau voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026:  
a. De heer C. Mooij als plaatsvervangend voorzitter; 
b. Mevrouw T. Schade, mevrouw P.J. Bosma-Piek en de heer W.R. Beukenkamp als lid; 
c. De heren J. Hoekema, T. de Vries en M. van de Pijl als plaatsvervangend lid; 

2. De hierboven genoemde personen 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 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 

 

3. Beoogd resultaat 

 
Het instellen van een hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.  
Faciliteren in het instellen van een hoofdstembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, 
Europees Parlement en de Provinciale Staten. 

 

4. Argumenten 

 

1. Met het besluit wordt uitvoering gegeven aan een wettelijke taak 
Volgens artikel E 7 Kieswet is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het 
benoemen en ontslaan van de leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau 

 

2 Het besluit draagt bij aan een goed verloop van de verkiezingen 

Door de benoemingen wordt een volledige bezetting van het hoofdstembureau gewaarborgd, zodat 

aan de taken van het hoofd- en centraal stembureau tijdens de verkiezingen van de leden van de 

gemeenteraad ten uitvoer voldaan kan worden.  

 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

- 
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6. Uitvoering 

 

Team verkiezingen informeert de benoemde leden en plaatsvervangende leden.  

De voordracht voor de hoofdstembureaus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het 

Europees Parlement en Provinciale Staten wordt, na verzoek van het betreffende orgaan, door team 

verkiezingen gedaan. 

In het geval het lidmaatschap van een benoemd lid tussentijds wordt beëindigd, wordt een nieuw lid 

door middel van een separaat B&W-besluit benoemd.  

 

7. Bijlagen 

 

Geen 


