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Verkiezingen Contactcommissie Lage Vuursche

Geachte heer, mevrouw,
Op woensdag 16 maart 2022 kiezen inwoners van de gemeente Baarn een nieuwe gemeenteraad.
Als inwoner van stemdistrict Lage Vuursche kunt u die dag ook stemmen voor de nieuwe
contactcommissie Lage Vuursche.
Met deze brief willen wij u informeren over de contactcommissie, de kandidaatstelling en de
stemming. Per adres verzenden wij één brief. Wij vragen u om deze brief te delen met eventuele
overige kiesgerechtigde gezins-/huisgenoten.
Kandidaatstelling
Elke kiesgerechtigde inwoner van het stemdistrict Lage Vuursche kan zich kandidaat stellen voor de
contactcommissie. U bent kiesgerechtigd en kunt zich kandidaat stellen als u op 31 januari 2022, de
dag van de kandidaatstelling, aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
- u staat ingeschreven als ingezetene van het stemdistrict Lage Vuursche;
- u bent Nederlander of EU-onderdaan of overige vreemdeling die vijf jaar onafgebroken
legaal in Nederland woont;
- u hebt op 16 maart 2022 (de dag van de stemming) de leeftijd van 18 jaar bereikt.
Een kandidaatstelling moet gesteund worden door ten minste vijf andere kiesgerechtigde inwoners
van Lage Vuursche. Het formulier voor de kandidaatstelling ontvangt u bij deze brief.
De formulieren zijn ook verkrijgbaar in het gemeentehuis van Baarn en in dorpshuis De Furs.
De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 31 januari 2022 om 17.00 uur zijn ontvangen zijn door het
college van Burgemeester en Wethouders.
Het bijgevoegde formulier kunt u ingevuld per post sturen met de retourenveloppe. Of u kunt het
ingevulde formulier afleveren bij de infobalie bij het gemeentehuis. Het gemeentehuis is de
volgende tijden geopend:
Maandag en woensdag: 08:00 – 12:00 uur en 13:00 – 16:00 uur
Dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:00 – 12:00 uur

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I www.baarn.nl

De stemming
Op woensdag 16 maart 2022 vindt de stemming voor contactcommissie Lage Vuursche plaats, zoals
gebruikelijk tegelijk met de stemming voor de gemeenteraad van Baarn. Ongeveer 3 weken voor de
verkiezingsdag ontvangt u een brief over de stemming. Hierin staan onder andere de locatie en de
openingstijden van het stembureau Ook ontvangt u dan een lijst met de namen van de kandidaten
voor de contactcommissie Lage Vuursche.
In tegenstelling tot andere verkiezingen, mag de kiezer bij de stemming van de leden van de
contactcommissie meerdere stemmen uitbrengen. Afhankelijk van het aantal kandidaten, kunnen
vijf of zeven stemmen worden uitgebracht. U stelt in feite de contactcommissie van eigen keuze
samen. De vijf of zeven kandidaten met het hoogste aantal stemmen vormen de nieuwe
contactcommissie Lage Vuursche. Uit hoeveel personen de nieuwe contactcommissie gaat bestaan
en hoeveel stemmen u precies mag uitbrengen leest u in de brief die u in februari van ons ontvangt.
Wanneer minstens 35% van de kiesgerechtigde inwoners van het stemdistrict Lage Vuursche is
opgekomen, is de contactcommissie gekozen.
Informatie over de contactcommissie
De contactcommissie Lage Vuursche is in 1977 bij verordening ingesteld. De commissie behartigt de
belangen van Lage Vuursche door middel van (gevraagde en ongevraagde) adviezen aan het college
van Burgemeester en Wethouders. De contactcommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal
zeven rechtstreeks gekozen inwoners van stemdistrict Lage Vuursche. Deze leden worden gekozen
door de inwoners van het stemdistrict voor de periode van vier jaar. De commissie kiest vervolgens
uit haar leden een voorzitter en een secretaris.
De contactcommissie vergadert zo vaak zij dit nodig vindt. De vergaderingen zijn in principe
openbaar. Minimaal één keer per jaar organiseert de contactcommissie een vergadering met de
inwoners van Lage Vuursche. De leden van de contactcommissie ontvangen een vergoeding voor het
bijwonen van vergaderingen. De huidige vergoeding bedraagt € 87,23 per vergadering.
Voor meer informatie over de contactcommissie Lage Vuursche kunt u ook terecht bij de zittende
leden of op de website van de contactcommissie www.cclv.nl
Vragen?
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de aanstaande verkiezing van
de leden van de contactcommissie Lage Vuursche. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch contact
opnemen met onze medewerkers, Annemarie Tensen (06) 14 63 71 66 of Thorsten Seleski (06) 42 23
08 97 of een mail sturen naar verkiezingen@baarn.nl
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Baarn,
drs. C.E. Creveld
gemeentesecretaris

M.A. Röell
burgemeester

Bijlage: Formulier kandidaatstelling
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