
Gemeenteraadsverkiezingen 2022



Voorstelrondje

Inleiding – burgemeester

De procedures - Jacqueline de Niet & Vesna Bilic

Wat er nog meer komt kijken – Eelco Groenenboom

De Staat van Albrandswaard – Rogier Groenewegen

Afronding



Inleiding



Gemeenteraadsverkiezing 2022

Wie zijn wij?

Afdeling Backoffice – Team Verkiezingen

Jacqueline de Niet

Vesna Bilic

E-mailadres: verkiezingen@albrandswaard.nl



Agenda

- Wettelijke termijnen

- Registratie van nieuwe groeperingen

- Dag van de kandidaatstelling

- Overige zaken



Wettelijke termijnen

• 20 december 2021: Laatste dag mogelijkheid van 

registratie nieuwe groepering

Afhankelijk van de Tijdelijke Wet verkiezingen:

• Vanaf 3 of 17 januari mogelijkheid tot inleveren 

ondersteuningsverklaringen

• 17 januari 2022 Laatste dag ontvangst waarborgsom

• Week 2  Mogelijkheid tot voorinlevering stukken 

kandidaatstelling

• 31 januari 2022 Dag van de Kandidaatstelling

• 4 februari 2022 16.00 uur Openbare zitting waarin oa

geldigheid kandidatenlijsten en nummering van de lijst 

wordt vastgesteld 

• 16 maart 2022 Dag van de stemming (+14 en 15 maart)



Registratie aanduiding groeperingen

• Er moet sprake zijn van een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid. Dit komt tot uiting in de statuten die door 

de notaris worden opgesteld. De vereniging moet zijn 

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van 

Koophandel

• Het verzoek tot registratie aan het centraal stembureau 

indienen uiterlijk 20 december 2021. Bij dit verzoek worden 

ook een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde 

aangewezen. (deze is bevoegd de geregistreerde aanduiding 

over te dragen aan de inleveraar van de lijst

• Een waarborgsom betalen van € 112,50. (deze wordt 

teruggestort na indiening van een geldige kandidatenlijst)

• Ook eenmansfracties die zijn ontstaan na de GR2018 en 

een afsplitsing zijn, moeten zich laten registreren 



Kandidaatstelling

Maandag 31 januari 2022 ▪ Tussen 9.00 en 17.00 uur ▪

Inleveren documenten bij centraal stembureau 

gemeentehuis Rhoon

1. Kandidatenlijst Model H1 – ook op usb 

vanuit OSV

2. Instemmingsverklaringen Model H9

3. Kopie ID voor –en achterkant

4. Machtiging gebruik aanduiding Model H3-1 

of H3-2 

5. 20 Ondersteuningsverklaringen Model H4

6. Waarborgsom € 225,00 * Model H14

Voor 5 en 6 geldt dat deze alleen nodig zijn 

voor partijen die geen zitting hebben in de 

huidige raad. (Afsplitsingen horen hier niet onder)



Overige zaken

Okt – 20 december ‘21 : op afspraak registratie nieuwe 

groeperingen

Oktober – Informatie volgt; o.a. afspraken voor voorinlevering en 

dag kandidaatstelling

OSV2020 Vanaf medio december bij Kiesraad.nl 

Doorgeven van wijzigingen bij lokale partijen

Plakbeleid gewijzigd



Wat er nog meer komt kijken

Kieskompas

Raadsakkoord – wat is dat?

Integriteit en ondermijning

Verkiezingskrant?

Hoe enthousiasmeren van jongeren?

Plakbeleid

Debatavond

Vervolg na verkiezingen



Kieskompas





2 november

Routekaart helpt bij keuze raadsprogramma | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/routekaart-helpt-bij-keuze-raadsprogramma






Handreiking integriteitstoets

Tool A Vuistregels integriteit 

Tool B Zelfassessment om volksvertegenwoordiger te worden 

Tool C Vragenlijst integriteit

Tool D Antecedentencheck 

Tool E Mogelijke ondermijning herkennen

Tool F Leidraad integriteit selectiegesprek

Tool G Bewilligingsverklaring

Tool H Integriteitsagenda

Tool I Dilemmakaarten integriteit politieke ambtsdragers

Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen | 

Rapport | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/29/definitief-handreiking-integriteitstoetsing


Onder de aandacht brengen 

Verkiezingskrant?

Brief aan jongeren

Voorlichtingsfilmpjes

Politieke markt(en)



Plakbeleid







Debatavond

Organiseren vlak voor de verkiezingen

Samen met RTV Albrandswaard



Verkiezingsavond

Hopelijk het grote feest van de democratie in het Huis 

van Albrandswaard 



Afscheid en installatie

Afscheid oude raad dinsdag 

Installatie nieuwe raad donderdag



Inwerkprogramma



Startprogramma



Startprogramma

‘Inwerkprogramma raadslid kan anders’

Inwerkprogramma? Frisse start!

Kennis? Verbinding!

Stoomcursus? Meerjarenplan!

Aftrap: vrijdag 1 april vanaf 12:00 uur tot en met zaterdag 2 

april 14:00 uur – in iedere geval buiten “ons” eiland van 

Ijsselmonde

‘Inwerkprogramma raadslid kan anders’ | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/inwerkprogramma-raadslid-kan-anders


Raadsakkoord of coalitieakkoord



Communicatie

Op de website albrandswaard.nl

Via de mail

Speciale verkiezingswebsite 

– met links naar politieke websites


