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Datum  : 9 december 2021 

Agendapunt : 9. 

Titel  : Vergaderplanning bij verlenging Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19             

                       (TwvC) 

Gevraagd besluit: 

U wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde vergaderdata 2022 als de Tijdelijke 

wet verkiezingen Covid-19 (TwvC) wordt verlengd.  

 

Samenvatting: 

Op 23 september heeft u ingestemd met het concept vergaderschema 2022. Bij die 

versie is uitgegaan van de "normale" situatie (zonder corona).  

De Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 (TwvC) regelt onder meer het vervroegd 

stemmen en biedt de basis voor diverse hygiëne- en gezondheidsmaatregelen om 

verspreiding van covid-19 bij verkiezingen tegen te gaan. De TwvC loopt op 1 januari 

2022 af. Het hangt af van de epidemiologische omstandigheden of de TwvC zal worden 

verlengd met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Het ministerie 

van BZK verwacht in december te kunnen melden of het voornemen bestaat om de TwvC 

wel of niet te verlengen. Dit heeft invloed op diverse data die zijn opgenomen in het 

vergaderschema rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2022.  

Activiteit  Datum "normale" situatie 

(zonder corona) 

Verlenging Twvc 

Verkiezingsdag 16 maart  14, 15, 16 maart 

Definitieve uitslag, 

voorkeursstemmen en 

vaststellen zetelverdeling 

Centraal Kiesbureau 

18 maart 21 maart1  

Uitslagenavond  16 maart 16 maart  

Duidingsdebat Vrijdag 18 maart Maandag 21 maart 

Afscheid oude raad Dinsdag 22 maart  Donderdag 24 maart2 

Installatie nieuwe raad Donderdag 24 maart Woensdag 30 maart3 

Tweedaagse nieuwe raad 31 maart – 1 april  31 maart – 1 april  

Dordtse Dinsdag vanaf 

16.00u 

Debatraad bevindingen 

informateur 

Dinsdag 29 maart  Dinsdag 5 april  

Eerste Dordtse Dinsdag 12 april  12 april  

                                                           
1 De vaststelling van de uitslag van de verkiezingen is wettelijk bepaald  
2 Het aftreden van de zittende gemeenteraad vindt plaats met ingang van woensdag 30 maart. Dat betekent 
dat de zittende gemeenteraad 6 dagen langer in functie blijft dan normaal gesproken volgens artikel C4 lid 2 
Kieswet het geval is. Het onderzoek geloofsbrieven en het besluit tot toelating van de raadsleden voor de 
periode 2022 – 2026 moet plaatsvinden in een openbare raadsvergadering die is gelegen op een datum tussen 
21 maart en 30 maart 2022 
3 Wettelijk bepaald artikel 18 Gemeentewet 



 
Financiële consequenties: 

De vergaderplanning die gaat gelden bij verlenging van TwvC heeft geen financiële 

consequenties voor de griffie.  

 

Vergaderstukken: 

N.v.t. 

 

Vervolgproces: 

Na vaststelling worden de nieuwe data verwerkt in het vergaderschema 2022. Indien 

Twvc wordt verlengd, wordt dit vergaderschema verspreid onder raads- en 

commissieleden, collegeleden en ambtelijke organisatie. 


