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Officiële naam regeling:

Besluit tot vaststelling van een aantal data en het aantal raadsleden in
verband met de herindelingsverkiezingen in het kader van de samenvoeging
van de gemeenten Eijsden en Margraten.
Citeertitel:
Besluit tot vaststelling van een aantal data en het aantal raadsleden in
verband met de herindelingsverkiezingen in het kader van de samenvoeging
van de gemeenten Eijsden en Margraten.
Besloten door:
Gedeputeerde Staten van Limburg.
Onderwerp:
Herindelingsverkiezingen.
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: artikel 54 t/m 56 Wet
algemene regels herindeling.
Datum inwerkingtreding:
de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
Verantwoordelijke afdeling: Bestuurstaf en Externe Betrekkingen

Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun
vergadering van 22 juni 2010 hebben vastgesteld:
Besluit tot vaststelling van een aantal data en het aantal raadsleden in verband met de
herindelingsverkiezingen in het kader van de samenvoeging van de gemeenten Eijsden en Margraten.
GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG,
Gelet op het bepaalde in de Wet samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden, de Wet
algemene regels herindeling (Wet Arhi), de Kieswet en de Gemeentewet;
BESLUITEN:
1.

De volgende data vast te stellen in verband met de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe
gemeente Eijsden-Margraten:

13 september 2010

Uiterste datum voor het benoemen van de leden en plaatsvervangende leden
van het hoofdstembureau door burgemeester en wethouders van de gemeente
Margraten (artikel 55 lid 6 Wet Arhi).

23 september 2010

Uiterste datum waarop politieke groeperingen het centraal stembureau kunnen
verzoeken hun aanduiding in te schrijven in het hiervoor bedoelde register
(artikel 55 lid 3 Wet Arhi jo. artikel G3 lid 1 Kieswet).

23 september 2010

Uiterste datum waarop het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de Tweede Kamer en het centraal stembureau voor de verkiezing
van de leden van Provinciale Staten de door hen geregistreerde aanduidingen
van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden en hun
plaatsvervangers in de Staatscourant publiceren (artikel 55 lid 3 Wet Arhi jo.
artikel G1 lid 8 en G2 lid 8 Kieswet).

30 september 2010

Uiterste datum waarop de beschikking als bedoeld in artikel G4 lid 2 Kieswet
door het centraal stembureau wordt genomen (artikel 55 lid 3 Wet Arhi jo.
artikel G4 lid 3 Kieswet).

12 oktober 2010

Datum van kandidaatstelling (artikel 55 lid 2 Wet Arhi)

12 oktober 2010

Uiterste datum waarop burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden
aan burgemeester en wethouders van de gemeente Margraten opgave moeten
doen van de geregistreerde kiesgerechtigde personen in hun gemeente (artikel
54 lid 1 Wet Arhi).

15 oktober 2010

Uiterste datum voor het indelen van stemdistricten (artikel 55 lid 6 Wet Arhi).

15 oktober 2010

Uiterste datum voor het benoemen van de leden en de plaatsvervangende
leden van de stembureaus door burgemeester en wethouders van de
gemeente Margraten (artikel 55 lid 6 Wet Arhi).

24 november 2010

Datum van stemming (artikel 55 lid 2 Wet Arhi)

16 december 2010

Uiterste datum waarop het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde
raadsleden door de raad van de gemeente Margraten moet geschieden (artikel
56 lid 2 Wet Arhi).

2.

Gelet op het inwonersaantal per 1 januari 2010 op het grondgebied van de nieuwe gemeente
Eijsden-Margraten, wordt het aantal leden van de gemeenteraad op grond van artikel 55 lid 1 Wet
Arhi jo. Artikel 8 Gemeentewet vastgesteld op 19 raadsleden.

3.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad, onder de ontbindende
voorwaarde dat dit besluit komt te vervallen indien het wetsvoorstel Samenvoeging van de
gemeenten Margraten en Eijsden (Kamerstukken 32 245) niet uiterlijk 17 september 2010 in
werking is getreden.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 8 juli 2010
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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