Openbare kennisgeving
KANDIDAATSTELLING VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD
1. Dag van de kandidaatstelling.
De dag van de kandidaatstelling is op de 43-ste dag voor de dag van de verkiezingen. Dat is voor de
komende herindelingsverkiezingen op maandag 8 oktober 2018. Op deze dag leveren alle politieke
groeperingen hun kandidatenlijsten in tussen 09.00 – 17.00 uur in op het gemeentehuis te Nuth.
Partijen mogen maximaal 50 kandidaten op de kandidatenlijst plaatsen.
De kandidatenlijst wordt ingeleverd door iemand die kiesgerechtigd is voor de komende
herindelingsverkiezingen, 18 jaar of ouder en wonend in Nuth, Schinnen of Onderbanken en niet
uitgesloten is van het kiesrecht. De inleveraar moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
Op maandag 8 oktober 2018 levert u in:
- Lijst met kandidaten (model H1);
- Verklaringen van instemming van alle kandidaten op de lijst (model H9). Als u de
kandidatenlijst heeft ingeleverd, kan de kandidaat zijn verklaring van instemming niet meer
intrekken;
- Elke kandidaat levert ook een duidelijke kopie van een geldig legitimatiebewijs in waarop
zijn/haar persoonsgegevens, handtekening en BSN duidelijk zichtbaar zijn;
- Verklaring van voorgenomen vestiging in de gemeente. Elke kandidaat die niet in de
gemeente woont waarvoor deze zich verkiesbaar stelt, tekent een verklaring dat hij/zij zich
bij benoeming vestigt in de Gemeente Beekdaelen;
- Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van een politieke groepering boven de
kandidatenlijst (model H3-1);
- Bewijs van betaling van de waarborgsom van 225 euro;
- 20 ondersteuningsverklaringen (model H4).

2. Verklaring van ondersteuning
Doet uw partij mee aan de herindelingsverkiezingen van de gemeenteraad Beekdaelen? Dan levert u
op de dag van de kandidaatstelling, zijnde 8 oktober 2018, 20 ondersteuningsverklaringen in bij het
centraal stembureau.
Vanaf maandag 24 september tot en met 8 oktober 2018 mogen kiesgerechtigde inwoners van de
nieuwe gemeente Beekdaelen een verklaring van ondersteuning afleggen. Zij vullen daarvoor
schriftelijk een wettelijk voorgeschreven model (Ondersteuningsverklaring H4) in. Dit model H4 vindt
u in de OSV software voor de kandidaatstelling (zie Formulieren kandidaatstelling). Ook personen die
zelf als kandidaat op de lijst staan, mogen zo’n verklaring ondertekenen. De ondersteuner mag maar
1 verklaring van ondersteuning ondertekenen.

De ondersteuner komt met de verklaring en een geldig identiteitsbewijs naar de balie gemeentehuis
Nuth. Openingstijden :
Ma – woe
08.30 – 17.00 uur
Donderdag
08.30 – 19.00 uur
Vrijdag
08.30 – 16.00 uur
Op afspraak kan altijd, gelieve hiervoor van tevoren contact op te nemen met bureau verkiezingen,
telefoonnummer 14-045. De ondersteuner van de partij levert daarna de verklaring in bij de politieke
groepering. Op de dag van de kandidaatstelling neemt de inleveraar van de kandidatenlijst de
ondersteuningsverklaringen mee naar het centraal stembureau. Omdat bij een gemeentelijke
herindeling een nieuwe gemeente ontstaat, moeten bij de kandidaatstelling alle politieke
groeperingen (ook de al landelijk geregistreerde) verplicht ondersteuningsverklaringen inleveren.
3. Waarborgsom
Alle deelnemende partijen zijn verplicht een waarborgsom ( € 225,-) te betalen. De laatste dag voor
het betalen van de waarborgsom kandidaatstelling is maandag 24 september 2018. Mocht u nog niet
betaald hebben , neem contact op met bureau Verkiezingen.
Vooronderzoek
We stellen iedere politieke partij in de gelegenheid een vooronderzoek te laten doen en wel op
maandag 1 oktober. Het betreft de kandidatenlijsten + bijlagen. U kunt hiervoor een afspraak maken
met het team Verkiezingen. Bij deze proefinlevering krijgt u een advies over de volledigheid van de in
te leveren documenten, zoals de kandidatenlijst en de overige documenten. LET OP als u meedoet
aan deze proefinlevering moet u alsnog zelf de kandidatenlijst met de bijbehorende documenten
inleveren op 8 oktober tussen 9.00 – 17.00 uur.
Formulieren kandidaatstelling (OSV software)
Voor het maken van kandidatenlijsten en de overige benodigde formulieren stelt de Kiesraad
ondersteunende software beschikbaar. Om toegang te krijgen tot de formulieren moet u de OSVsoftware downloaden van de site van de Kiesraad en installeren. Daarmee maakt u zelf alle
benodigde formulieren aan.
Voor meer informatie betreffende deze verkiezingen kunt u contact opnemen met bureau
verkiezingen, Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth, email gemeente@nuth.nl, telefoonnummer 14-045.

Geregistreerde aanduidingen voor de gemeente Beekdaelen
Voor de herindelingsverkiezingen van 21 november 2018 staan voor de gemeente Beekdaelen de
volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd:
- Beekdaelen Lokaal
- Vernieuwingsgroep
- VitaalBeekdaelen
De registratie voor de komende herindelingsverkiezingen is gesloten op 27 augustus 2018. U kunt uw
naam niet meer laten registreren voor deze verkiezingen.

Doorwerking registratie en permanente registratie
Politieke groeperingen, die geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of
Provinciale Staten van Limburg zijn ontheven van de plicht om zich voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen te laten registreren bij de gemeente. Het landelijke register met alle
geregistreerde aanduidingen voor de Tweede kamer kunt u inzien op de website van de Kiesraad.
Zitting Centraal Stembureau
De openbare zitting van het centraal stembureau voor onderzoek en vaststelling van de
kandidatenlijsten, handhaving van de kandidaten en van de geplaatste aanduiding en het nummeren
van de kandidatenlijsten zal plaatsvinden op vrijdag 12 oktober 2018 om 16.00 uur.
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