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Portefeuillehouder Burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

De Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart. Dat is dus over ongeveer 2 maanden at. Er is
bij deze verkiezing wetticht meer te kiezen dan ooit. Zeker gezien het aantat partijen dat zich tot
nu toe at heeft aangemeld voor de verkiezing.

De Roosendaalse SP-fractie hoopt dat de verkiezing van 15 maart in Roosendaa[ weer net zo goed
en soepel zat verlopen als de voorgaande verkiezingen. Uiteraard hopen we ook dat zo veet
mogetijk mensen de weg naar de stembussen vinden om van hun democratische recht gebruik te
maken.

Om een goed beeld te krijgen of de gemeente Roosendaat altes in het werk zal stelten om het
bovenstaande te realiseren heeft de fractie van de SP enkete vragen voor de portefeuitlehouder

1) Hoeveel stemtocaties en hoeveel stembureaus zulten er bij de Tweede Kamerverkiezing van 15
maart in de gemeente Roosendaat zijn?

2) Hoeveel stemlocaties en hoeveel stembureaus waren er bij de Tweede Kamerverkiezing van
2012 en hoevee[ stemtocaties en stembureaus waren er bij de Tweede Kamerverkiezing van
2010?

3) Hoeveel stemlocaties zullen er bij de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart toeganketijk zijn
voor mindervatiden? Wetke afstand moet een Roosendaler maximaal afleggen om een
stemtocatie in onze gemeente te bereiken die toeganketijk is voor mindervatiden?

4) Kan uiteengezet worden voor de Tweede Kamerverkiezingen van2012 en 2010 hoeveet
stemtocaties er destijds toeganketijk waren voor mindervatiden?

5) Zutten er voor de verkiezing van 15 maart aanplakborden/zuiten geplaatst worden door de
gemeente? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

6) Zulten er voor de verkiezing van 15 maart verkiezingsborden (geprefabriceerde borden waar de
partijen altemaal a[ op staan) worden geptaatst door de gemeente? Zo ja, hoeveet? Zo nee,
waarom niet?

7) Hoeveel aanplakborden/zuiten en verkiezingsborden werden er door de gemeente bij de
Tweede Kamerverkiezingen van2012 en 2010 geptaatst?

8) Gaat de gemeente nog extra activiteiten verrichten om meer inwoners naar het stembureau te
krijgen, gezien de lage opkomst (vergeleken met de tandelijke opkomst) van voorgaande jaren?

9) Onderneemt de gemeente specifieke acties om jongeren (die bijvoorbeetd voor de eerste keer
mogen gaan stemmen) naar de stembus te krijgen?

Namens de fractie van de SP,

Mike van Heumen



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

L. Er zullen 37 stemlocaties worden aangewezen en 43 stembureaus.
2. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 20L0 en 2Ot2 waren er 37 stemlocaties en 43

stembureaus.
3. Op grond van de huidige regelgeving dient 25% van de stembureaus toegankelijk te zijn voor

mindervaliden. Van de voorgestelde stembureaus voldoet tenminste 4Oo/o aan de
toegankelijkheidsnormen. Een verdere 44o/o van de bureaus voldoet weliswaar niet geheel
aan de toegankelijkheidsnormen, maar is wel met begeleiding toegankelijk voor
mindervaliden.
Een stembureau wordt alleen beschouwd als volledig toegankelijk voor mindervaliden als er
binnen een afstand van 50 m van de toegang tot het stembureau ten minste 1 GPA
(Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen) aanwezig is. Er worden verder geen wettelijke
normen gesteld aan afstanden tussen woonstede en stembureau voor mindervaliden.

4. Er zijn geen specifieke gegevens over de toegankelijkheid van stemlokalen bijde
verkiezingen van 2010 en 2012. ln 2010 en 2012 zijn nagenoeg dezelfde locaties gebruikt.
Echter in 2016 zijnbij een aantallocaties maatregelen getroffen die de toegankelijkheid
hebben verhoogd. Het percentage zal in 2010 en 2012 waarschijnlijk iets lager zijn geweest.

5. Ja, op 10 plaatsen worden geprefabriceerde borden geplaatst waarop posters staan van
iedere partijdie een poster heeft aangeleverd.

6. Zievraag 5.
7. Bij de verkiezingen van 2010 en 2012 werd geen gebruik gemaakt van geprefabriceerde

borden. Er werden op ca. 15 locaties aanplakborden geplaatst met een beperkte capaciteit.
8. Ja. De gemeente verzorgt de verplichte publicaties en informeert de burger op de

gebruikelijke wijze via de Roosendaalse Bode en www.roosendaal.nl over de stembureaus,
volmachten, kiezerspassen etcetera. ln de Roosendaalse Bode van 12 maarl zal ik een
oproep doen om te gaan stemmen. Daarnaast zal ik de burgers in het algemeen en de jeugd
in het bijzonder via de social media (twitter, facebook) oproepen om op 15 maart te gaan
stemmen.

9. Ja. Behoudens de maatregelen genoemd onder vraag I stuur ik een persoonlijke brief aan
alle jongeren die voor het eerst mogen gaan stemmen.

Hoogachtend
en wethouders van Roosendaal,

Namens
De bu

Mr. J.M.L. Niederer


