Informatiebrief politieke partijen gemeente Laren bij eventuele deelname
gemeenteraadsverkiezing 2022
Geacht bestuur,
Op woensdag 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.
Via deze brief willen wij u nu al wijzen op de mogelijke formaliteiten waaraan u als groepering moet
voldoen om uiteindelijk aan de gemeenteraadsverkiezing te kunnen deelnemen. Onderstaand een zo
compleet mogelijke beschrijving.

1. Registratie van de aanduiding van politieke groeperingen
1.1. Permanente registratie
Met permanente registratie wordt in de Kieswet het volgende bedoeld:
Politieke groeperingen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben
ingeleverd, hoeven zich niet meer voor de komende verkiezing te laten registreren. Maar als een
groepering onder een andere aanduiding wenst deel te nemen of een samenvoeging wil aangaan met
een groepering die in 2018 geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd, is registratie wel
noodzakelijk.
De politieke groeperingen in Laren die zich vanwege de permanente registratie niet opnieuw hoeven te
registreren zijn (mits zij onder dezelfde aanduiding wederom willen deelnemen):
1. Larens Behoud
2. Liberaal Laren
3. VVD
4. CDA
5. D66

1.2. Doorwerking van de registratie
Landelijke politieke groeperingen, die niet aan de vorige gemeenteraadsverkiezing hebben
deelgenomen, maar zich wel hebben laten registreren voor de verkiezing van de Tweede Kamer of
Provinciale Staten, zijn tevens ontheven van de plicht om zich voor de komende
gemeenteraadsverkiezing te laten registreren. Op 20 december 2021 wordt in de Staatscourant een
overzicht gegeven van die aanduidingen van politieke groeperingen welke voor een doorwerkende
registratie in aanmerking komen.

1.3. De registratie van de aanduiding van de politieke groeperingen
Politieke groeperingen die niet ontheven zijn van de plicht tot registratie dienen uiterlijk
20 december 2021 een verzoek in te dienen aan het centraal stembureau Laren,
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, met gebruikmaking van model G 1-1.
Bij dit verzoek dient te worden overlegd:
a)
een bewijs van betaling van de waarborgsom € 112,50;
b)
een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
c)
een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister afgegeven door de Kamer van
Koophandel;
d)
verklaring politieke groepering waarin gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde
worden aangewezen.

Bovenstaande verplichtingen komen voort uit de Kieswet die bepaalt, dat de politieke groepering een
vereniging dient te zijn met volledige rechtsbevoegdheid.
Op de registratieverzoeken wordt z.s.m. na ontvangst door het centraal stembureau een beslissing
genomen.
De waarborgsom wordt terugbetaald indien de politieke groepering voor de komende verkiezing een
geldige kandidatenlijst inlevert.
Laatste dag indienen van een verzoek om registratie is 20 december 2021. Een politieke groepering die
te laat of geen verzoek indient mag wel aan de verkiezing deelnemen, mits uiteraard een geldige
kandidatenlijst wordt ingeleverd. Deze groepering gaat dan “naamloos” de verkiezing in en krijgt
alleen een nummer boven de kandidatenlijst.

1.4. Mogelijkheid van samenvoeging aanduidingen
Steeds vaker doet zich het verschijnsel voor dat landelijke politieke groeperingen bij
gemeenteraadsverkiezingen een gezamenlijke kandidatenlijst inleveren waarboven een aanduiding
wordt geplaatst die een samenvoeging is van de aanduidingen van de deelnemende groeperingen. Voor
zover het politieke groeperingen betreft die eerder zijn geregistreerd (Tweede Kamer, Provinciale
Staten en gemeenteraad), behoeft deze samenvoeging niet te worden geregistreerd.
Wel is het een verplichting om bij het indienen van de kandidatenlijst (31 januari 2022), waarboven
deze samenvoeging prijkt, een verklaring te overleggen, ondertekend door de gemachtigden van de
deelnemende groeperingen. In deze verklaring wordt de indiener van de lijst bevoegd verklaard een
samenvoeging van de onderscheidene groeperingen boven de lijst te plaatsen.
Deze verplichting geldt voor iedere verkiezing opnieuw.
Dit betekent dat bijvoorbeeld de indiener van de kandidatenlijst P.v.d.A./D66, indien hij deze
aanduidingen wenst samen te voegen, bij het inleveren van de kandidatenlijst een dergelijke verklaring
dient te overleggen.
Overigens is "samenvoeging" iets anders dan een lijstencombinatie; op dit laatste komen wij verderop
in dit schrijven terug.

2. Kandidaatstelling
Vanaf 10 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 zijn de formulieren voor de kandidaatstelling
verkrijgbaar bij Team Publiek. Op dit moment is het nog niet duidelijk op welke manier u de
kandidatenlijst elektronisch kunt aanleveren. Zodra wij hier meer over weten, zullen wij u hierover
schriftelijk informeren.
De kandidatenlijsten dienen op 31 januari 2022 (dag van de kandidaatstelling) te worden ingeleverd
tussen 09.00 - 17.00 uur. Indien deze te laat wordt ingeleverd, dan doet de desbetreffende politieke
groepering niet mee aan de verkiezing.
Het lijkt ons wenselijk om u in de gelegenheid te stellen om reeds voor deze fatale datum de door u
ingevulde kandidatenlijsten en eventuele bijlagen te laten beoordelen op mogelijk verzuim. Bij het
afhalen van de bescheiden kunt u hiervoor een afspraak maken. Ook kunt u tot
20 januari 2022 hiervoor telefonisch een afspraak maken.

2.1. De wijze waarop de kandidaten op de lijst vermeld moeten worden
Bij het afhalen van de formulieren (vanaf 10 januari 2022) voor de kandidaatstelling zult u uitvoerig
worden voorgelicht over de voorgeschreven wijze waarop u kandidaten op de lijst kunt vermelden.
Het is wenselijk om van tevoren een afspraak te maken voor het afhalen van de formulieren, zodat de
betreffende medewerkster u zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

2.2. Het maximum aantal namen op een lijst
Op de kandidatenlijst mogen de namen van ten hoogste vijftig kandidaten worden geplaatst.

2.3. De inleveraar van de lijst
De inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart
2022. Indien de inleveraar niet als kiezer in Laren is geregistreerd, dan dient hij/zij een verklaring te
overleggen van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd,
waaruit blijkt dat hij/zij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing.

2.4. Het plaatsen van een aanduiding van een politieke groepering boven de lijst
Aan de inleveraar moet door de gemachtigde van de desbetreffende politieke groepering de
bevoegdheid worden verleend boven de lijst een aanduiding van deze groepering te plaatsen, zoals
deze door het centraal stembureau is geregistreerd.
Bij de lijst moet derhalve een verklaring van de gemachtigde worden overgelegd waaruit deze
bevoegdheid blijkt. Deze "blanco" verklaring is vanaf 10 januari 2022 verkrijgbaar bij team Publiek.
De inleveraar mag boven de lijst ook een aanduiding plaatsen, gevormd door de samenvoeging van
voor de desbetreffende verkiezing geregistreerde aanduiding of afkortingen daarvan, indien hem
daartoe machtiging is verleend door de gemachtigden van de onderscheidende groeperingen.
Overigens mag een aldus gevormde aanduiding niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten.

2.5. Verklaringen van ondersteuning
Politieke groeperingen, die niet in de huidige gemeenteraad van Laren vertegenwoordigd zijn, moeten
bij de kandidatenlijst tenminste tien schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat
zij de kandidatenlijst ondersteunen. Deze verklaringen kunnen Laarder kiezers afleggen in de periode
van 17 januari tot en met 31 januari 2022, bij team Publiek, Zuidersingel 5 te Eemnes. Een geldig
legitimatiebewijs moet worden meegenomen.

2.6. Verklaring van instemming
Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring worden
overgelegd dat hij/zij instemt met zijn/haar kandidaatstelling op deze lijst. Deze "blanco" verklaringen
zijn vanaf 10 januari 2022 verkrijgbaar bij team Publiek.
Van elke kandidaat, die geen zitting heeft in de huidige gemeenteraad, moet tevens een kopie van een
geldig legitimatie worden overgelegd.

2.7. Waarborgsom
De verplichting tot het betalen van een waarborgsom geldt voor politieke groeperingen (of
samenvoeging) die thans niet zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De waarborgsom bedraagt €
225,00 en dient uiterlijk 17 januari 2022 te zijn ontvangen op rekening van de gemeente (dit is los van
de waarborgsom voor eventuele registratie van een partij).
Na ontvangst wordt een bewijs van betaling afgegeven, welke bij het inleveren van de
kandidatenlijsten dient te worden overgelegd.
De waarborgsom wordt terugbetaald indien de betreffende groepering minimaal 75% van de kiesdeler
haalt.

2.8. Lijstencombinatie
Vanaf 2018 is het voor politieke groeperingen niet meer toegestaan om een lijstencombinaties aan te
gaan.

2.9. De nummering van de kandidatenlijsten
De nummering van de lijsten wordt op 4 februari 2022 bepaald tijdens een openbare zitting van het
centraal stembureau om 16.00 uur.
De toewijzing van de lijstnummers geschiedt op basis van het behaalde aantal stemmen tijdens de
vorige gemeenteraadsverkiezing. Bij een gelijkheid van het aantal stemmen beslist het lot.
Nieuwe partijen krijgen een nummer volgend op de nummers van de al in de gemeenteraad
vertegenwoordigde partijen. Als er meer dan één nieuwe partij meedoet, wordt het lijstnummer bij
loting toegewezen.

3. Stemming
Op woensdag 16 maart 2022 vindt de stemming plaats tussen 07.30 uur en 21.00 uur. De minister van
Binnenlandse Zaken overweegt, afhankelijk van de ontwikkelingen van het Coronavirus, om voor de
gemeenteraadsverkiezing vervroegd stemmen in te stellen voor maandag 14 maart en dinsdag 15 maart
2022. Op dit moment is hier nog geen duidelijkheid over.

4. Vaststelling uitslag
De uitslag van de verkiezing wordt op 21 maart 2022 om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare
zitting van het hoofd- en centraal stembureau in het Raadhuis te Laren.

5. Benoeming
Alle (nieuwe) benoemde raadsleden worden verzocht om op 21 maart 2022 tussen 18.00 uur en 20.00
uur bij team Publiek in het BEL kantoor langs te komen. Op dat moment zal het benoemingsbesluit
worden uitgereikt en kunnen de vereiste papieren (mededeling aanneming benoeming, verklaring
openbare betrekkingen) in worden gevuld en ondertekend. Hierover krijgt u te zijner tijd nog nadere
informatie.

6. Onderzoek geloofsbrieven/aftreding en zitting nemen
U wordt nog geïnformeerd over de data.

7. Contactpersoon
Bij deze brief treft u een vragenlijst aan waarop u kunt aangeven wie voor de komende
gemeenteraadsverkiezing de contactpersoon is namens uw politieke groepering. U wordt verzocht
deze lijst in te vullen en z.s.m. op te sturen naar team Publiek, Antwoordnummer 60,3740 WJ Eemnes,
of via de mail naar e.deveij@belcombinatie.nl.

8. Planning
In de bijlage treft u een overzicht aan met alle belangrijke data.

9. Aanplakborden
Voor de gemeenteraadsverkiezing zal er gebruik gemaakt gaan worden van een zogenaamde
bordbuster. Hierop zullen alle posters digitaal worden opgenomen.U krijgt te zijner tijd informatie
over hoe de posters moeten worden aangeleverd.
Het gebruikelijke aanplakbord zal voor de gemeenteraadsverkiezing niet worden gebruikt.

10. Spandoeken en driehoeksborden
In Laren zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor driehoeksborden en spandoeken in de
periode van 1 februari 2022 tot en met 22 maart 2022. De beschikbare plaatsen zullen onder de
aanvragers worden verdeeld.
Wilt u hiervan gebruik maken stuurt u dan voor 11 januari een email naar apv@belcombinatie.nl.

11. Algemeen
Mochten er bij u in de komende maanden vragen opkomen rondom de verkiezingsmaterie dan kunt u
altijd contact opnemen met mevrouw C.A. de Veij, telefoonnummer 06 51 36 01 86.
Met vriendelijke groet,
C.A. de Veij
Team Publiek

