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Onderwerp Referendum Oekraïne

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

Het aankomende Oekraïne referendum is wat de SP betreft een mooie gelegenheid om de gewone

burger meer te betrekken bij EU-besluitvorming. Vaak is de EU toch een grote ver-van-mijn-bed-

show, maar met dit referendum kunnen we de EU juist tastbaarder maken voor die gewone burger.

De opkomst bepaalt echter hoe representatief de uitslag van het referendum zal zijn. De SP ziet

graag zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het referendum om een zo representatief mogelijke

uitslag te krijgen.

Echter, gezien de beperkte geldpot die vanuit de landelijke politiek is vrijgemaakt voor het referendum

vreest de SP dat de gemeente mogelijk niet genoeg ruchtbaarheid aan het referendum zal (kunnen)

geven. Met als gevolg dat het referendum niet gaat leven onder de mensen en veel mensen dan

maar thuis blijven in plaats van dat zrj gaan stemmen.

De SP heeft daarom de volgende vragen voor het college

1. Hoeveel stembureaus zullen er bij het referendum zijn?
2. Hoeveel stembureaus waren er bij de meest rêcente verkiezingen voor het Europese

Parlement?
3. Hoeveel stemlocaties zullen er bij het referendum zijn?
4. Hoeveel stemlocaties waren er bij de meest recente verkiezingen voor het Europese

Parlement?
5. Worden er in de aanloop naar het referendum aanplakborden neergezet in de gehele

gemeente net als bij andere verkiezingen? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?
6. Hoeveelaanplakborden waren er bij de meest recente verkiezingen voor het Europees

parlement?

7. Zryn alle stemlocaties mindervalide vriendelijk? Zo nee, waarom niet en hoeveel zijn er wél
mindervalide vriendelijk?

Namens de fractie van de SP

Mike van Heumen



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Voor het referendum op 6 april 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders bij
besluit van 12januari 2016 37 stembureaus ingesteld.

2. Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2014 waren 43 stembureaus
aangewezen.

3. Voor het referendum op 6 april 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders bij
besluit van l2januari 2016 37 stemlocaties aangewezen.

4. Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2014 waren eveneens 37 stemlocaties
aangewezen.

5. Neen. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven,
dat het plaatsen van verkiezingsborden niet nodig is. Het plaatsen van verkiezingsborden is
geen wettelijke verplichting. Bij verkiezingen wordt het wenselijk geacht omdat deze borden
een belangrijk middel kunnen zijn om de deelnemende partijen en/of kandidaten onder de
aandacht van de kiezer te brengen. Bij een referendum is daarvan geen sprake. Mochten er
verzoeken om aanplakmogelijkheden komen dan verwijzen wij naar de 10 openbare
aanplakzuilen die verspreid door Roosendaal permanent beschikbaar zijn.

6. Bijde verkiezingen voor het Europees Parlement in2O14 stonden er 10 aanplakborden.
7. Evenals bij reguliere verkiezingen dient 25% van de stemlokalen zo te zijn ingericht dat

kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen
uitbrengen.
ln Roosendaal kunnen in- of mindervalide mensen bij 38% van de stemlokalen volledig
zelfstandig een stem uitbrengen. Deze stemlokalen voldoen aan alle normen van het RoGeP.
Daarnaast is een percentage van 42o/o weliswaar toegankelijk voor in- of mindervalide
personen, maar voldoen zij op sommige aspecten niet aan de normen van het RoGeP. De
overige 20o/o van de stemlokalen is niet of slecht toegankelijk voor in- of mindervalide
personen. Voor deze stemlokalen is binnen het spreidingsgebied geen alternatief
beschikbaar.

Hoogachtend
B en wethouders van Roosendaal,
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