
 

 Kenmerk: 2023/205333 1/3 

 

Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Mandaatbesluit gemeentelijk stembureau Haarlem 

 

Nummer 2023/205333 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 6.1 Dienstverlening 

Afdeling KCC 

Auteur Hoobroeckx, M.J. 

Telefoonnummer 023-5113094 

Email jhoobroeckx@haarlem.nl 

Kernboodschap  Per 1 januari 2023 is de nieuwe Kieswet van kracht geworden. Met de wijzigingen 

in de nieuwe Kieswet heeft het college van B&W taken gekregen met betrekking 

tot het nieuw in te stellen gemeentelijk stembureau.  

Deze taken betreffen organisatorische zaken rondom het gemeentelijk 

stembureau en worden vanwege de noodzaak van slagvaardigheid voorgedragen 

om in mandaat te worden uitgevoerd.  

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Mandateringsbesluit gemeente Haarlem 2022 

Besluit College  

d.d. 14 maart 2023 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, een ieder voor 

zover het zijn bevoegdheid betreft, 

 

Besluit:  

1. Het ‘Mandaatbesluit ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheden 

met betrekking tot de Kieswet Haarlem 2023’ vast te stellen 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR679411/
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1. Inleiding  

Een groot deel van de taken en bevoegdheden uit de Kieswet betreft organisatorische zaken rondom 

het organiseren van verkiezingen. Ten behoeve van de nodige slagvaardigheid van de 

verkiezingsorganisatie zijn de al bestaande taken en bevoegdheden die deze organisatorische zaken 

betreffen gemandateerd.  

Met het aannemen van de ‘Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen’ zijn wijzigingen 

doorgevoerd in de Kieswet per 1 januari 2023. Een nieuw onderdeel binnen het verkiezingsproces is 

het gemeentelijk stembureau. Ook ten aanzien van het  gemeentelijk stembureau geldt dat taken en 

bevoegdheden organisatorisch van aard zijn en vanwege de slagvaardigheid van de 

verkiezingsorganisatie op ambtelijk niveau moeten kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om het 

instellen en aanwijzen van locaties van het gemeentelijk stembureau, het benoemen van de leden en 

ondersteuners.  

 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de bestaande mandaten op grond van de Kieswet 

technische wijzigingen aan te brengen (dat wil zeggen tekstuele en artikelwijzigingen).  

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, een ieder voor zover het zijn 

bevoegdheid betreft,  

Besluiten:  

1. Het ‘Mandaatbesluit ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking 

tot de Kieswet Haarlem 2023’ vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Waarborgen van de slagvaardigheid van de organisatie van verkiezingen.  

 

4. Argumenten 

1. Wijziging Kieswet 

Het voornaamste doel van het wijzigen van de Kieswet is het transparanter en beter controleerbaar 

maken van de procedure van uitslagvaststelling, en in deze procedure gelegenheid creëren om 

fouten in het telproces tijdig te constateren en te corrigeren. Belangrijk onderdeel is dan ook de 

introductie van een nieuwe manier voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Hierbij wordt de 

mogelijkheid van centrale stemopneming in de Kieswet opgenomen en moet het college van 

burgemeester en wethouders van elke gemeente voor elke verkiezing een gemeentelijk stembureau 

instellen. Het gemeentelijk stembureau heeft de verantwoordelijkheid voor het controleren van de 

uitkomsten per stembureau en het vaststellen van de uitkomsten in de gemeente.  
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2. Taken betreffen organisatorische zaken en worden in verband met de slagvaardigheid 

gemandateerd  

Om adequaat en slagvaardig uitvoering te kunnen geven aan de taken rondom het gemeentelijk 

stembureau is het raadzaam om deze door de ambtelijke organisatie  te laten plaatsvinden. Het gaat 

hier om taken zoals het aanwijzen van een locatie, het benoemen van leden van het gemeentelijk 

stembureau en ondersteuners. Omstandigheden zorgen regelmatig voor wijzigingen op het laatste 

moment.  

 

3. Mandaten sluiten aan bij het dragen van managementverantwoordelijkheid 

Mandaten worden verleend aan de afdelingsmanager van KCC, aansluitend bij de 

managementverantwoordelijkheid die hij draagt. Ondermandatering is mogelijk, mits zich dit 

verhoudt tot de functies van de ondergemandateerde functionaris. 

 

Ten aanzien van bepaalde mandaten is een specifieke instructie opgenomen, inhoudende dat 

voorafgaande afstemming met de burgemeester plaatsvindt.  

 

4. Bestaande mandaten op grond van de Kieswet zijn technisch aangepast 

De al bestaande mandaten zijn technisch aangepast, wat betreft tekst en artikelverwijzingen. 

Bestaande en nieuwe mandaten zijn in één mandaatbesluit bijeen gebracht en worden na 

vaststelling ingepast in het algemene gemeentelijke Mandateringsbesluit. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 
Na vaststelling van het mandaatbesluit wordt deze bekendgemaakt. De mandaten worden 

vervolgens geconsolideerd opgenomen in het gemeentelijke Mandateringsbesluit. 

7. Bijlage 

Mandaatbesluit ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot de 

Kieswet Haarlem 2023 

 

 

 

 

 


