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    MINISTERIËLE BESCHIKKING 

              van 09 januari 2020   

              MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN 

NR.:2020/53  

In overweging genomen hebbende: 

- dat op grond van artikel 42, derde lid, van de Kiesverordening, de Minister van 
Algemene Zaken is belast met het benoemen van de voorzitter, leden en 
plaatsvervangende leden van de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de 
Staten op 9 januari 2020; 

- dat wijzigingen van het lidmaatschap van de stembureaus aan de Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van Algemene Zaken is gemandateerd bij ministeriële beschikking 
van 6 januari 2020. 

 

Gelet op: 
- Artikel 42, derde en vierde lid, van de Kiesverordeníng; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1  

Tot tweede plaatsvervangende lid van het stembureau district #4 wordt benoemd Glenda van 
Gurp bij deze beschikking. 

Artikel 2 
Aan de reeds zittende tweede plaatsvervangende lid van het stembureau district #4 Norisa 
Jacobus Richards wordt ontslag verleend. 

Artikel 3 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de 

Landscourant geplaatst. 

 

 

 Philipsburg, 09 januari 2020 
  De Minister van Algemene Zaken  
  namens deze 
  Secretaris-Generaal Algemene Zaken, mr. Hensley Plantijn 

 
 
 
 
 
Bezwaar en beroepsprocedure 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de Landsverordening 

Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift 
ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

 


