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Onderwerp

Instellen hoofdstembureaus verkiezingen provinciale staten 2023

Advies

1. Vast te stellen het ontwerpbesluit tot instelling van hoofdstembureaus;

2. Vast te stellen het ontwerpbesluit benoemingen centraal stembureau Zuid-Holland 2023-2027;

3. Te bepalen dat het besluit tot instelling van hoofdstembureaus en het besluit benoemingen

centraal stembureau Zuid-Holland bekend gemaakt worden in het Provinciaal Blad;

4. Vast te stellen de brieven aan de colleges van B&W van de hoofdstembureaus, te weten

gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden en Rotterdam;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerpbesluit tot instelling van

hoofdstembureaus en het ontwerpbesluit benoemingen centraal stembureau

Zuid-Holland 2023-2027;

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
 ontwerpbesluit tot instelling van hoofdstembureaus
 ontwerpbesluit benoemingen centraal stembureau Zuid-Holland 2023-2027
 Brief tbv colleges B&W Den Haag, 
 Brief tbv colleges B&W Dordrecht
 Brief tbv colleges B&W   Leiden
 Brief tbv colleges B&W   Rotterdam  
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1 Toelichting voor het College

Op 1 januari 2023 treedt de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking. Deze

wet brengt wijziging in verschillende bepalingen van de Kieswet en als zodanig ook enkele gevolgen

voor de provincies en de provinciale verkiezingen. Het betreft hier met name de wijze van instelling

van hoofdstembureaus en de benoeming van de plv. voorzitter en (plv.) leden van de nieuwe in te

stellen centrale stembureaus.

Instelling hoofdstembureau

In provincies die uit meer dan één kieskring bestaan, zoals de provincie Zuid-Holland, die er vier kent,

zijn de hoofdstembureaus niet langer permanente organen. De hoofdstembureaus dienen voortaan

voor elke specifieke verkiezing afzonderlijk ingesteld te worden, en wel door Gedeputeerde Staten.

De hoofdstembureaus zullen gevestigd worden in de gemeente die daartoe eerder door Provinciale

Staten aangewezen zijn. In Zuid-Holland zijn dat Den Haag, Dordrecht, Leiden en Rotterdam.

Nieuw is dat de benoeming van de leden van de hoofdstembureaus voortaan plaatsvindt door het

college van burgemeester en wethouders van de gemeenten waar de hoofdstembureaus gevestigd

zijn. (Voorheen werden de leden van de hoofdstembureaus bij provinciale statenverkiezingen

benoemd door Gedeputeerde Staten, maar die rol komt per 1 januari 2023 te vervallen.)

Concreet betekent het vorenstaande dat uw college ten behoeve van de kieskringen in de Provincie

Zuid-Holland een besluit moeten nemen tot instelling van de hoofdstembureaus ten behoeve van de

provinciale statenverkiezingen van 15 maart 2023. Met bijgevoegd ontwerp instellingsbesluit wordt

daaraan invulling gegeven

Benoemingen plv. Voorzitter en (plv.) leden centraal stembureau

Vanaf 1 januari 2023 gelden voor de vestigingslocatie en de leden van het centraal stembureau

dezelfde regels als die welke onder de oude Kieswet golden voor de hoofdstembureaus. Dat wil

zeggen dat het centraal stembureau is gevestigd in de gemeente waar de vergadering van de staten

wordt gehouden, en bestaat uit vijf leden, van wie er één voorzitter en één plaatsvervangend

voorzitter is. De voorzitter van het centraal stembureau is de burgemeester van de gemeente waar

de vergadering van de staten wordt gehouden. De plaatsvervangend voorzitter en de andere leden,

alsmede drie plaatsvervangende leden, worden echter benoemd door Gedeputeerde Staten. 

De benoeming vindt plaats voor vier kalenderjaren. Een en ander betekent dat uw college voor de

periode 2023-2027 de plaatsvervangend voorzitter de leden en plaatsvervangende leden van het

centraal stembureau dient te benoemen.

Vanuit de gemeente Den Haag is een voordracht gedaan voor benoeming van de betreffende

functionarissen. De benoeming van de voorgedragen personen kan plaatsvinden op basis van

bijgevoegd ontwerp benoemingsbesluit.

Financieel en fiscaal kader

Bedrag excl. B.T.W. : n.v.t.

Programma  : Ambitie 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : n.v.t.

Juridisch kader

Zie hierboven in de inleiding van de toelichting voor uw college.
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De betreffende besluiten worden bekend gemaakt in het Provinciaal Blad.

2 Voorafgaande besluitvorming

N.v.t.

3 Proces

N.v.t.

4 Participatie en rolneming

N.v.t.

5 Communicatiestrategie

De betreffende besluiten worden ter kennis gebracht van de betrokken colleges van Burgemeester

en Wethouders.


