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Toelichting: De heer H.P.J. Kenter richtte op weergegeven datum een brief aan de raadsleden met als
vraag om dringend ervoor te zorgen dat onze gemeente een correct werkende internetsite beschikt en dat
deze site actueel is m.b.t. tot de 2e kamerverkiezingen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Is het juist dat met het verzoek om stembureauleden te werven voor de tweede kamerverkiezingen in
maart 2021, in ieder geval tijdens de consultatie van de heer Kenter, werd verwezen naar een niet
werkende link met onder andere als antwoord; ‘Blinder! Wat sille wy no beleve. 404’ en hierna de
zoekfunctie niet leidde tot de gewenste resultaten?
Antwoord:
De campagne om extra stembureauleden voor de komende Tweede Kamerverkiezingen te werven is
gestart op 12 november 2020. Naast de website van de Rijksoverheid waarop aspirantstembureauleden zich kunnen aanmelden
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/aanmelden-alsstembureaulid) heeft de gemeente zelf ook de mogelijkheid geboden tot aanmelding via de
gemeentelijke website. Daar is massaal gebruik van gemaakt; men werd ‘doorgelinkt’ naar het
zogenaamde ‘aanmeldingsportaal stembureauleden’ van Team Burgerzaken waar men zich kon
registreren.
Dit heeft ruim 100 nieuwe aanmeldingen opgeleverd.
Samen met de reeds eerder geregistreerde beschikbare stembureauleden geeft dit momenteel genoeg
bezetting voor de stembureaus bij de komende verkiezing.
Omdat er ruim voldoende aanmeldingen waren binnengekomen is deze link op de website en de social
media kanalen per 22 januari verwijderd.
De heer Kenter geeft aan dat hij via Google informatie heeft opgevraagd. Google cache heeft een
vertraging in de verwerking van de informatie. Dit kunnen wij (helaas) niet sturen, het is maar net
wanneer de cache-robot van Google onze website bezoekt. Mogelijk was dit net in deze periode,
waardoor meneer Kenter op een 404-pagina terecht kwam. De foutmelding Error 404 of NOT

Found is één van de HTTP-statuscodes.
De foutmelding wordt gegeven door een webserver wanneer het gevraagde bestand, of preciezer
gezegd de URL, niet bestaat.

2.

Onze gemeente met het verstrekken van informatie over ‘voorlopige uitslagen’ doelende op de
komende tweede kamerverkiezingen 2021 de plank volledig misslaat door informatie te verstrekken
over de Europese Verkiezingen 2019?
Antwoord:
Voor wat betreft de opmerking over de voorlopige uitslagen van een eerdere verkiezing het volgende.
Bij een provinciale, landelijke of Europese verkiezing is de uitslag van de stemming in een individuele
gemeente altijd een voorlopige. De ‘einduitslag’ wordt immers op hoger niveau vastgesteld.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht hún voorlopige uitslag en de processen-verbaal per stembureau
onmiddellijk na de verkiezing op de website te publiceren. Wij gebruiken daarvoor de website
https://verkiezingen.sudwestfryslan.nl/. Deze website is inderdaad gelinkt op de pagina
‘Verkiezingen’ onder voorlopige uitslagen.
Hierop is niet alleen de voorlopige uitslag te vinden van de laatste verkiezing in de gemeente, maar
ook alle eerdere verkiezingen. Onderaan de pagina staat daartoe de knop “Eerdere
verkiezingsuitslagen” waarmee vanaf de herindelingsverkiezing 2010 alle verkiezingen zijn te
selecteren.
Daarmee wordt heel transparant aan onderzoekers en belangstellenden de mogelijkheid geboden
blijvend die gegevens digitaal te kunnen raadplegen.
Alle informatie op de website over de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar is actueel.

3.

De heer Kenter bij reclamering bij onze gemeente niet de indruk heeft gekregen dat hij als potentieel
vrijwilliger (kiesbureaus) en als burger in zijn algemeenheid serieus werd genomen en daar een
onbestendig gevoel van heeft overgehoude.
Bent u het met ons eens dat dit voor de grootste gemeente van Nederland niet echt wijst op
professioneel handelen zoals dat naar omvang verwacht mag worden ook gezien de recente beloften in
het beleid van ons college over klantvriendelijkheid en servicegerichtheid naar onze burgers?
Antwoord:
Wij kunnen ons voorstellen dat dit als ongewenst en teleurstellend wordt ervaren. In dit geval was het
beter geweest om op onze website niet alleen de link te verwijderen, maar ook te vermelden dat er
voldoende aanmeldingen waren en aanmelden niet meer mogelijk was. Daar zullen wij in
voorkomende gevallen alert op zijn. We merken wellicht ten overvloede op dat in geval van
onduidelijkheid er
altijd nog de mogelijkheid bestaat om telefonisch contact met de gemeente (Team Burgerzaken) op te
nemen met vragen over de aanmelding als stembureaulid.
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