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Betreft: Afdoeningsbrief motie 2019-51 Bevorderen opkomst verkiezingen

Geachte raadsleden ,

In de raadsvergadering van 7 november 2019 heeft u de motie “2019-51 Bevorderen opkomst
verkiezingen” aangenomen. In de motie wordt gevraagd om te onderzoeken of de gemeente opkomst
bevorderende maatregelen kan treffen voor verkiezingen. Met deze brief informeren wij u over de
uitvoering van deze motie. Daarbij is een onderscheid te maken tussen de rol en verantwoordelijkheid
van het college (organiseren van de verkiezingen) en uw rol als politieke partij (benaderen van de kiezer)

Wat kunnen politieke partijen doen?
Recent heeft met de politieke partijen een voorlichtingsavond over de verkiezingen plaatsgevonden.
Daarbij zijn de volgende ideeën geopperd om de opkomst te bevorderen: verkiezingskrant,
jongerendebat, lijsttrekkersdebat en verkiezingsmarkt. Het is aan de politIeke partijen om dit verder op te
pakken en te organiseren. De gemeente zal dit zoveel als mogelijk faciliteren

De gemeente zorgt voor de trotters (mobiele billboards) ten behoeve van het plaatsen van affiches (zie ook
blz. 2). De gemeente heeft voor algemene reclame doeleinden een contract met een commerciële partij ten
aanzien van A0-reclame displays. Dit betreft het bedrijf Event Support Holland (ESH), Het is aan politieke
partIjen zelf om contact op te nemen met dit bedrijf om reclame ruimte te huren. Het is verboden om 'wild te
plakken’. Het is tevens aan politieke partijen zelf om contact op te nemen met alle overige media

Wat doen en kunnen we als gemeente?
De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van een verkiezing binnen de eigen gemeente. Kern
van deze taak is het organiseren dat kiesgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen en er een
betrouwbare uitslag vastgesteld kan worden. In deze rol zijn ook opkomst bevorderende maatregelen
opgenomen. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen. En hoewel er meer maatregelen
te bedenken zijn, vallen deze niet onder de organisatie van de verkiezingen zoals belegd in de kieswet
Hierbij moet er een duidelijke scheiding zijn tussen organisatie en politieke gekleurdheid bij maatregelen.

Toeqankelijkheid stembureaus
We zorgen voor de toegankelijkheid van de stembureaus. In 2019 is de toegankelijkheid van alle
stembureaus onderzocht door “Ongehinderd”. Hier was het inclusiepanel ook bij betrokken, Waar
mogelijk zijn aanpassingen gedaan om het zelfstandig stemmen voor iedereen – met en zonder
beperking - mogelijk te maken. Een aantal stembureaus voldoet niet volledig aan de norm, maar volgens
de mening van het inclusiepanel waren dit geen onoverkomelijke zaken. Het gaat hier bijvoorbeeld om
een drempel die 1 cm hoger is dan de landelijke norm. Het inclusiepanel ts van mening dat hier
pragmatisch mee omgegaan moet worden



Voor de komende verkiezingen onderzoeken we hoe we het nóg makkelijker kunnen maken voor mensen
met een beperking om te komen stemmen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebruik van een 'stemmal met
soundbox’ voor kiezers met een visuele beperking.

Jonqeren
Jongeren die voor het eerst mogen stemmen nadat ze 18 jaar geworden zijn, krijgen altijd een kaart
thuisgestuurd, waarin zij worden gewezen op hun recht om te stemmen. Iemand die op de dag van de
stemming 18 jaar wordt krijgt een uitnodiging om op het stembureau op de foto te gaan met de
burgemeester en die komt dan in de krant

Faciliteren van politieke partijen bii het plaatsen van affiches
Vanuit de gemeente faciliteren wij de politieke partijen bij het kunnen plaatsen van affiches. Politieke
partijen leveren hun affiches digitaal aan (geen drukkosten voor de politieke partij) bij Image Building, die
in de gemeente trotters gaat plaatsen. In totaal staan er acht borden in Ridderkerk als er een verkiezing
is, vanaf ongeveer 4 weken voor de verkiezingsdatum. Het is aan de politieke partijen zelf om kiezers
enthousiast te krijgen om op hen te stemmen

Diqitale borden
Bij de verkiezingen in 2022 gaan we gebruikmaken van trotters. De reguliere borden komen daarmee te
vervallen

Communicatie: we sluiten aan bii de landelijke campagne
We zetten onze bestaande communicatiemiddelen (gemeentekranten, website en social media) hiervoor
in. Ook om mensen op te roepen te gaan stemmen

Tijdeltjke Wet Verkiezinqen Covid-19
Om stemgerechtigden tijdens de pandemie in staat te stellen hun stem op een veilige manier uit te
kunnen brengen zIjn er bij de vorige verkiezingen extra maatregelen genomen

- Kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder kregen een extra mogelijkheid om hun stemrecht uit te
oefenen. Zij konden ook per brief hun stem uitbrengen of hun stem inleveren op het inleverpunt
van de gemeente
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart waren in Ridderkerk 4 stembureaus geopend voor Early
Voting, Dit is conform het voorschrift van het ministerie van BZK. Deze stembureaus waren
zoveel mogelijk verspreid over de gemeente en met name bedoeld voor inwoners die als gevolg
van onderliggende ziekten extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus
Alle stembureaus waren ingericht conform de corona-maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand-
regel
Op alle stembureaus waren spatschermen geplaatst op de tafels waarachter de
stembureauleden zitten
Op ieder stembureau was een gastheer/gastvrouw aanwezig om ervoor te zorgen dat iedereen
veilig kan stemmen

Of deze maatregelen bij de komende verkiezingen ook van kracht zijn, is op dit moment niet bekend
Vanzelfsprekend volgen wij hierin de richtlijnen die vanuit het Ministerie worden opgelegd

Wij beschouwen hiermee de motie 2019-51 als af#daan
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