
 
 

 
 
PUBLICATIES dorp Haaren week 49  6 december 2017 
 
 
START GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018 
Wij zijn gestart met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ons 
wettelijk kader bij die voorbereiding is de Kieswet, die strikte richtlijnen bevat. 
De bestaande politieke partijen in onze gemeente ontvangen van ons een leidraad, waarin hen wordt 
uitgelegd aan welke verplichtingen zij in de aanloop naar de verkiezingen moeten voldoen. 
 
Meedoen? 
Wilt u meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in Haaren met een politieke partij die nog niet 
eerder heeft meegedaan? Dan gelden voor u een aantal voorwaarden en tijdslimieten waaraan u moet 
voldoen. Via deze publicatie informeren wij u globaal over de richtlijnen en termijnen. Uiteraard zijn we 
graag bereid u desgevraagd meer inlichtingen te geven.  
 
Er zijn vier mogelijkheden: 
 

1. Landelijke of provinciale politieke partij 
U wilt meedoen aan de verkiezingen met een landelijke politieke groepering, die niet aan de 
vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft deelgenomen, maar zich wel heeft laten registreren 
voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten?  
U hoeft zich dan niet te laten registreren voor de komende verkiezing. U moet wel schriftelijke 
toestemming hebben van een daartoe gemachtigde van de betrokken landelijke partij.  
U moet deze schriftelijke toestemming inleveren bij de gemeentewinkel, organisatie 
Verkiezingen uiterlijk op 27 december 2017. 
 

2. Landelijke politieke partij met plaatselijke toevoeging  
Ook is er de mogelijkheid om achter de landelijk geregistreerde naam een toevoeging van de 
gemeentenaam te plaatsen. (bijvoorbeeld D’66 Haaren). U hebt dan wel een schriftelijke 
verklaring van geen bezwaar nodig van de betrokken landelijke partij (meestal wordt deze 
afgegeven door de secretaris van het landelijke partijbestuur). Daarnaast moet u bovendien 
een volledig registratieverzoek indien bij de gemeente (zoals hieronder bij punt 3 
omschreven).  
 

3. Nieuwe partij 
U wilt meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe partij? 
U hebt dan tot uiterlijk 27 december 2017 de tijd om (in persoon) bij de Gemeentewinkel, 
organisatie verkiezingen een verzoek in te dienen voor registratie van de naam van uw partij.  
U neemt dan mee: 

 Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn 
opgenomen (de Kieswet bepaalt dat een politieke groepering die onder een bepaalde 
naam aan de verkiezing wil deelnemen, een vereniging moet zijn) 

 Een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister afgegeven door de Kamer van 
Koophandel; 

 U moet voor de registratie een waarborgsom van € 112,50 betalen. Het bewijs van 
betaling daarvan moet ook worden overlegd. 

 Een verklaring waarin een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde van uw 
partij zijn aangewezen. 



Op uw verzoek tot registratie wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst door het 
Hoofdstembureau (onder voorzitterschap van de burgemeester) een beslissing genomen. 

 
4. Niet registreren 

 Een politieke groepering die een verzoek te laat of niet indient, mag wel aan de verkiezing 
deelnemen, mits uiteraard een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. Deze politieke 
groepering gaat dan "naamloos" de verkiezing in en krijgt alleen een nummer boven de 
kandidatenlijst. 

 
Vervolgstappen 
Bent u geregistreerd, dan ontvangt u ook de leidraad voor de verkiezingen, waarin alle 
vervolgstappen, zoals de kandidatenstelling op 5 februari, beschreven zijn.  
 
Nadere informatie. 
Wilt u meer informatie over de registratie van een partij of de vervolgstappen daarna, neem dan 
contact op met  Marjolein van Gils of Marion Denissen, bereikbaar via telefoonnummer 
0411 - 62 72 82. 
 
Wilt u meer informatie, aarzel dan niet om vooral tijdig contact op te nemen. De wettelijke 
termijnen mogen absoluut niet overschreden worden. 
 
 
PRIKBORD 
 
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn 
 
• Donderdag 7 december: raadsplein 

Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te 
vinden onder “bestuur en organisatie” 

*  Dinsdag 19 december: Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein Haaren 
In Esch in De Esch inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur, 
vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur 

• Donderdag 21 december: raadsvergadering 
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 
Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te 
vinden onder “bestuur en organisatie” 
 

 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 


