Ons nummer: O22.001302

*O22.001302*

Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

23 juni 2022

Onderwerp

Jaarstukken 2021

Toezegging gedaan door

Petra van den Akker

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 4. Jaarstukken 2021, wordt toegezegd na te gaan of er al een evaluatie van de
verkiezingen is.

Datum schriftelijke reactie
30 juni 2022

Schriftelijke reactie
Het streven naar een hoge(re) opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen door de (vorige) gemeenteraad
leidde tot de instelling van een werkgroep Opkomstbevordering.
Eén van de speerpunten betrof het inzetten van een mobiel stembureau in de vorm van een rondvaartboot.
Op de drie locaties waar dit stembureau aanmeerde hebben uiteindelijk slechts 148 kiezers een stem
uitgebracht.
De genoemde werkgroep zal na het zomerreces een analyse/evaluatie van de opkomst bevorderende
maatregelen in relatie tot de uiteindelijke opkomst opleveren.
De rol van Team Burgerzaken in het verkiezingsproces beperkt zich tot de juridische en praktische
organisatie van de verkiezingen. Na afloop van elke verkiezing vinden evaluaties plaats met alle betrokken
ketenpartners, leveranciers en binnen de ambtelijke werkgroep Verkiezingen.
We kunnen concluderen dat het juridische en organisatorische verkiezingsproces prima is verlopen.
Weliswaar zijn uit de evaluaties een aantal aandachtspunten naar voren gekomen voor komende
verkiezingen. Dit zijn kleine aandachtspunten die kunnen variëren van de inrichting stembureaus
(bijvoorbeeld niet overal was de aanwezige drempelhulp geplaatst, verplaatsing naar een andere ruimte
binnen een stemlocatie, coronamaatregelen) of het telproces, opmaak proces-verbaal of logistiek.
Dit zijn punten die de werkgroep meeneemt in de voorbereiding voor volgende verkiezingen en waarvan te
maken keuzes worden voorgelegd aan de portefeuillehouder.
Uitgangspunt bij verkiezingen is dat we het voor de kiezer zo gemakkelijk mogelijk maken om te stemmen.
Ondanks de organisatorische moeilijkheden in coronatijd, waardoor ook veel locaties niet beschikbaar
waren en stembureauleden op het laatste moment afhaakten, zijn we er in geslaagd het volledige aantal
van 75 stembureaus aan te bieden.

1

Daarnaast waren op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de verkiezingsdag beide dagen acht
vroegstembureaus van 07.30 tot 21.00 uur geopend. 4223 kiezers hebben van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om een volmachtstem af te geven. Het opkomstpercentage bij de afgelopen
gemeenteraadsverkiezing bedroeg 55,59%.
Op een hoog of laag opkomstpercentage heeft Team Burgerzaken vanuit haar rol geen verdere invloed. Het
is uiteindelijk de kiezer zelf die bepaald of hij/zij de gang naar de stembus maakt. Wij kunnen dit vanuit
onze rol slechts faciliteren door optimaal toegankelijke verkiezingen te waarborgen.
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