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De fractie heeft de volgende vragen:

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zoals bij iedere

verkiezing is het van groot belang dat alle inwoners met actief kiesrecht zo optimaal mogelijk in de

gelegenheid moeten worden gesteld om hun stem uit te brengen.

Hiervoor is het van belang dat stembureaus gevestigd zijn op centrale locaties, dat deze evenredig

verdeeld zijn over de wijken en dorpen en dat deze ingericht en toegankelijk zijn voor mensen met

een beperking. M.n. de centrale locaties en evenredige verdeling zouden weer ter discussie mogen

staan. Zo zijn er veel dubbele stembureaus, waardoor de afstand naar de kiezer groter wordt, is de

verdeling voor het centrum onevenredig en zijn twee locaties naast elkaar gelegen aan de Heerma

van Vosstraat, terwijl de centraal gelegen en drukbezochte basisschool in de naastgelegen wijk geen

stemlocatie is. Zomaar een aantal voorbeelden.

Echter, tijdens de komende verkiezingen - die al plaatsvinden over vijf maanden - zal COVID-19 een

rol gaan spelen in de stembusgang. De grote vraag is hoe de verkiezingen met het oog op het virus

veilig plaats kunnen gaan vinden. Veel huidige stemlocaties zullen beperkt toegankelijk zijn;

buurthuizen zijn veelal gesloten, scholen zijn alleen toegankelijk voor docenten en leerlingen en

verzorgingshuizen hebben extra maatregelen getroffen om hun bewoners te beschermen.

Er zullen risico's op besmettingen zijn, niet alleen voor stemgerechtigden - waaronder ook inwoners

uit de risicogroepen - maar ook voor de stemmentellers op de diverse stembureaus. Daarbij is het

vinden van voldoende stemmentellers al een behoorlijke uitdaging.

Kortom, hoe kunnen de komende verkiezingen veilig plaats gaan vinden? Het virus mag nooit en te

nimmer een reden zijn om niet te gaan stemmen. Dit betekent dat er gekeken zal moeten worden

naar een andere inrichting van de stembusgang, waarbij veilige en opkomst bevorderende acties

zullen moeten worden opgezet.

Zelf denken wij daarbij onder andere aan een betere spreiding en geen dubbele stembureaus,

mobiele/reizende stembureaus (dit kan tevens ten goede komen aan een betere spreiding van de

stembureaus binnen de gemeente Roosendaal), het vervroegen van openingstijden en/of het creëren

van specifieke openingstijden voor risicogroepen, het eenvoudiger maken van het verstrekken van

een volmacht en het stemmen per post. Ten aanzien van dit laatste punt werkt het kabinet reeds aan

een wetsvoorstel waarmee het stemmen per post mogelijk zijn intrede zal gaan krijgen.

1. Deelt u onze zorgen ten aanzien van de aankomende verkiezingen en de daaruit voortvloeiende

uitdagingen die ons staan te wachten? Zo ja, heeft u al een proces opgestart om te komen tot een

veilige stembusgang voor onze inwoners?



2. Wat gaan hierin - als het gaat om een veilige stembusgang - uw uitgangspunten zijn? En in het
bijzonder, hoe komt u hierin tegemoet aan inwoners uit de risicogroepen en aan inwoners met een
beperking?

3. Vallen er onder de huidige stembureaus locaties af, omdat deze niet 'Coronaproof' zr¡n? Zo ja,
welke stembureaus zijn dit?

4. Wat vindt u van het idee van de VLP om mobiele/reizende stembureaus in te zetten?

a. Bent u eventueel bereid om deze tijdens de komende verkiezingen in te zetten en zo mogelijk
ook bij andere verkiezingen?

b. Bent u in het algemeen bereid om opnieuw te kijken naar een meer optimale en evenredige
spreiding van stemlokaliteiten in stad en dorpen?

5. Heeft u zelf ideeën over veilige, opkomst bevorderende acties voor de komende verkiezingen?

Zo ja, bent u bereid deze met ons te delen?

6. Heeft u zelf ideeën over het werven van meer stemmentellers? Zo ja, bent u bereid deze met
ons te delen?

7. Bent u bereid bij het ministerie of bij de minister de zorgen kenbaar te maken over de
aankomende verkiezingen en daarbij te pleiten voor afdoende wetgeving om aangepaste
stemmethodes en procedures voor risicogroepen mogelijk te maken?

Namens de fractie van VLP,

Aruven van Gestel
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Ja, wij delen uw zorgen. Er zijn nog tal van onzekerheden met betrekking tot de organisatie van

de komende verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer. De lokale voorbereidingen zijn in

oktober gestart. Er wordt gewerkt met verschillende scenario's. Zodra de (tijdelijke) wijzigingen

van de Kieswet een feit zijn, wordt het betreffende scenario verder uitgewerkt.

Wij volgen de landelijke regelgeving. Aan stemlocaties worden bepaalde eisen gesteld. Verder

zijn tal van hygiënische en organisatorische maatregelen verplicht die het stemmen veilig

moeten maken voor zowel kiezers als voor stembureauleden en eventuele andere bezoekers

van de stemlocatie. Voor mensen uit risico groepen en voor ouderen wordt bij wetsvoorstel

geregeld dat zij eerder kunnen gaan stemmen of dat zij per brief kunnen stemmen. Tenslotte is

de mogelijkheid om bij volmacht te kunnen stemmen uitgebreid tot 3 volmacht stemmen per

kiezer.

Ja, bij 13 stemlocaties (14 stembureaus) kan niet worden voldaan aan de verplichte Corona

maatregelen. Met name niet aan het gescheiden verkeer tussen kiezers en andere gebruikers

van de locatie. Het betreft de volgende locaties: St. Elisabeth, Kellebeek College (Curio),

Waterland, De Brink, De Wildenborch, De Saffier (2 stembureaus), Bloemschevaart, De

Heiberg, Weihoek, NS Station, Centrum voor Thuiszorg Vennepoorten en De Gezellehoek.

4. De gemeente Roosendaal heeft eerder gebruik gemaakt van mobiele stembureaus

a. Er zijn niet voor alle weggevallen locaties andere geschikte, vaste locaties aanwezig. Er zal

in ieder geval voor 3 locaties worden gewerkt met een mobiel stembureau.

b. ln ieder verkiezingsjaar wordt bezien of de stemlocaties beschikbaar en geschikt zijn.

Voldoende spreiding is daarbij één van de criteria.

Zie vraag 2.

Naar verwachting zijn ca. 300 personen nodig om te verkiezingen volgens de nieuwe regels

te laten verlopen. Personen die eerder stembureau lid of teller zijn geweest zijn allen

persoonlijk aangeschreven. Daarnaast wordt een wervingscampagne via social media

opgestart en worden -indien nodig- eigen medewerkers ingezet.

De belangen van de gemeenten worden vertegenwoordigd door de VNG, de NWB en de

Kiesraad. De zorgen die bij gemeenten leven worden door deze partijen op een juiste wijze

onder de aandacht van de minister gebracht. Daarnaast worden de gemeentelijke

voorbereidingen tussentijds door de minister geëvalueerd. Dat geeft ons de mogelijkheid om

onze zorgen en problemen direct kenbaar te maken.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris, De burgemeester,
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