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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 1 juli 2014 tot
vaststelling van een aantal data en het
aantal raadsleden in verband met de
herindelingsverkiezingen voor de in te
stellen gemeente Alkmaar
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op het bepaalde in de Wet van 14 mei 2014
tot samenvoeging van de gemeenten Alkmaar,
Graft-De Rijp en Schermer en in de Wet van
6 november 2013 tot verlenging van de zittings
duur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor
met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van
de gemeentelijke indeling wordt beoogd;
Gelet op de Wet algemene regels herindeling, de
Kieswet en de Gemeentewet;

Besluiten:
Artikel 1
Gedeputeerde staten stellen de volgende data vast
in verband met de samenvoeging van de
gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer:
22 augustus 2014:
de uiterste datum voor het benoemen van leden
en plaatsvervangende leden van het hoofdstem
bureau
(artikel 55 lid 6 van de Wet Arhi);
25 augustus 2014:
de uiterste datum waarop politieke groeperingen
een verzoek kunnen indienen voor het registreren
van een aanduiding in het door het centraal
stembureau bijgehouden register
(artikel G3, lid 1 van de Kieswet, met inachtneming van
artikel 55, lid 3 van de Wet Arhi);
27 augustus 2014:
de datum waarop de respectievelijke Centraal
Stembureaus de door hen geregistreerde aan
duidingen van politieke groeperingen en de
namen van de gemachtigden en hun plaats
vervangers voor de verkiezingen van de leden van
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de Tweede Kamer en de leden van Provinciale
Staten publiceert in de Staatscourant
(artikelen G1 lid 8 en G2 lid 8 van de Kieswet, met
inachtneming van artikel 55, lid 3 van de Wet Arhi);
		
10 september 2014:
de datum waarop het Centraal Stembureau
beslist over de niet-doorwerking van de registra
tie van die geregistreerde aanduidingen die naar
het oordeel van het Centraal Stembureau tot
verwarring kunnen leiden
(artikel G4 lid 3 van de Kieswet);
16 september 2014:
de uiterste datum voor het instellen van beroep
tegen beschikkingen als bedoeld in het artikel G4
van de Kieswet
(artikel G5, lid 1onder c. van de Kieswet);
29 september 2014:
de datum waarop de colleges van burgemeester
en wethouders van de gemeenten Graft-De Rijp
en Schermer een opgave van de kiesgerechtigde
personen in hun gemeenten dienen te zenden
aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Alkmaar
(artikel 54 lid 1 van de Wet Arhi);
		
6 oktober 2014:
de datum voor de kandidaatstelling
(artikel 55 lid 2 van de Wet Arhi);
11 november 2014:
de uiterste datum voor het benoemen van leden
en plaatsvervangende leden van de stembureaus
(artikel 55 lid 6 van de Wet Arhi);
19 november 2014:
de dag van de stemming
(artikel 55 lid 2 van de Wet Arhi);
18 december 2014:
de datum waarvoor het onderzoek van de
geloofsbrieven van de benoemde raadsleden door
de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar moet
hebben plaatsgevonden
(artikel 56 lid 2 van de Wet Arhi).
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Artikel 2
Gelet op het inwoneraantal per 1 januari 2014 op
het grondgebied van de nieuwe gemeente
Alkmaar, stellen gedeputeerde staten het aantal
leden van de nieuwe gemeenteraad vast op 39.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst.
Haarlem, 1 juli 2014.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 8 juli 2014
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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