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Schriftelijke vraag

De fractie

Via de rijksoverheid is een publicatie vrijgegeven waarin staat aangegeven dat er inmiddels
76 gemeenten over zijn gegaan tot het centraaltellen van de stemmen.
Dit houdt in dat na het sluiten van de stembureaus de stemmen per partij eerst worden
geteld en deze voorlopige uitslag wordt vrijgegeven. Daags erop worden pas de
voorkeursstemmen per kandidaat op een centraal stembureau geteld en de definitieve
uitslag bekend gemaakt. Deze tweede telling daags erop maakt de verkiezingsuitslag nog
transparanter en betrouwbaarder.
De genoemde 76 Gemeenten (waaronder Bergen op Zoom en Breda) hebben zich vrijwillig
opgegeven bij het ministerie. ln de lijst van gemeenten ontbreekt Roosendaal.
Zie:
https://vr¡ruw.rijksoverheid.nl/actueelinieuws/2019/03/1l/experimenten-centraal{ellen-
verkiezin gen-20-m aart-201-9?utm-sou rce=e-
mai lnieuwsbrief&utm_med i um=emai l&utm-cam paig n= Regerin gsnieuws

Daarover heeft de VLP de volgende vragen:

De fractie heeft de volgende vragen:-
L. Ben u het met de minister eens dat dit telproces door middel van centraal tellen de

verkiezingsuitslag betrouwbaarder en transparanter maakt? Zo nee, waarom niet?
2. Waarom heeft Roosendaal zich niet aangemeld voor dit experiment? Graag toelichten

welke reden(en) hieraan ten grondslag liggen.
3. Zal Roosendaal zich wel aansluiten bij deze centrale telling bij de aanstaande

Europese verkiezingen?

Namens de fractie van , Arwen van Gestel

Antwoord

Ook bij het centraaltellen wordt handmatig geteld. Bij iedere handmatige telling

worden fouten gemaakt. De aanname bij het centraaltellen is, dat er minder fouten

zullen worden gemaakt omdat de tellers's ochtends minder vermoeid zijn. Bij de

vorige verkiezingen is er succesvol, maar op beperkte schaal mee geëxperimenteerd

De methode van centraal tellen wordt bij de verkiezingen op 20 maart en 23 mei bij

wijze van pilot op grotere schaal gebruikt. Mocht inderdaad blijken dat de
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verkiezingsuitslag daardoor betrouwbaarder is, dan zal de minister de Kieswet wijzigen

en het centraaltellen gaan verplichten.
Het is de vraag of de verkiezingsuitslag transparanter wordt. Ook bij het decentraal

tellen op stembureaus mag pers en publiek aanwezig zijn. Daarnaast worden bij de

verkiezingen op 20 maart de processen-verbaalvan alle stembureaus gepubliceerd op

de website van de gemeente. Doordat's nachts al op kandidaat niveau wordt geteld

kunnen wij naar venruachting op 2L maart rond 11.00 uur een volledig overzicht geven

van het stemgedrag in alle stembureaus. Eventuele door de burger
opgemerkte onregelmatigheden kunnen dan tijdig worden doorgegeven aan het hoofd

en centraal stembureau.
Om centraaltellen te kunnen faciliteren moeten de ochtend na de verkiezingen de

stembiljetten van alle 43 stembureaus liefst op één centrale locatie worden geteld voor
zowel Provinciale Staten als het Waterschap. Dit gebeurt onder de

verantwoordelijkheid van een gemeentelijk stembureau. De stembiljetten moeten 's

nachts op een veilige wijze naar de centrale locatie worden vervoerd. Tenslotte

moeten voldoende tellers worden geworven om de resultaten tijdig (vóór L6.00 uur) te

kunnen overdragen aan het hoofd en centraal stembureau. Deze maatregelen vragen

veel extra organisatie en brengen elÍra kosten met zich mee. Aangezien er geen

urgente redenen waren voor Roosendaal om mee te doen met dit experiment,

wachten we de ervaringen af van de deelnemende gemeenten en leren daarvan.

3. Neen. De aanmelding voor dit experiment gold voor beide verkiezingen

Het College B&W,
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