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Samenvatting
Volgens artikel E 7 van de Kieswet moet voor de verkiezingen van de gemeenteraad een
hoofdstembureau worden ingesteld. Wij benoemen de volgende leden voor het
hoofdstembureau:
de heer drs. Th.L.N. Weterings (ambtshalve voorzitter en qualitate qua reeds benoemd);
de heer P. van Groenigen, plaatsvervangend voorzitter;
de heer dr. A. Koster;
de heer H. Kuipers;
de heer J.J. Nobel.
Als plaatsvervangende leden benoemen wij:
de heer P. Boerman;
de heer J. van der Rhee en
de heer G. Brussen.

Inleiding
Volgens artikel E 7 van de Kieswet moet voor de verkiezingen van de gemeenteraad een
hoofdstembureau worden ingesteld. Dit hoofdstembureau bestaat uit 5 leden. De
burgemeester is ambtshalve voorzitter. Daarnaast wordt een plaatsvervangend voorzitter
benoemd en drie leden. Ook worden drie plaatsvervangende leden benoemd.
De huidige benoeming loopt af op 31 december 2013. De benoeming geschiedt voor vier
kalenderjaren en geldt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017.

Personeel en organisatie
Het aantal vergaderingen is beperkt. Wel schrijft de Kieswet een aantal verplichte
bijeenkomsten voor die vooral in de verkiezingstijd rond kandidaatstelling en vaststellen van
de stemuitslag plaatsvinden.
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Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. de volgende leden voor het hoofdstembureau van de gemeente Haarlemmermeer te
benoemen:
- de heer Th.L.N. Weterings (ambtshalve voorzitter en qualitate qua benoemd);
- de heer P. van Groenigen (plaatsvervangend voorzitter);
- de heer dr. A. Koster;
- de heer H. Kuipers en
- de heer J.J. Nobel
2. als plaatsvervangers de volgende leden te benoemen:
- de heer P. Boerman;
- de heer J. van der Rhee en
- de heer G. Brussen
3. de nota ter informatie te zenden aan de raad.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouder.
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