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Onderwerp: Voorstel tot deelname aan het project SWS (Stemmen in een Willekeurig Stembureau) 
t.b.v. verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 22 
november 2006 en de leden van de Provinciale Staten op 7 maart 2007. 

 
1. Voorstel 
 
De gemeente Ridderkerk neemt deel aan het project “Stemmen in een willekeurig stembureau” 
(SWS) bij de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 22 
november 2006 en de leden van de Provinciale Staten op 7 maart 2007. 
 
2. Aanleiding 
 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart jl. hebt u besloten deel te nemen aan het project 
“Stemmen in een willekeurig stembureau” (SWS). Doel van het project is om het stemproces te 
vergemakkelijken door het stemmen meer plaatsonafhankelijk te maken. Verder beoogt dit project 
de politiek dichter bij de burger te brengen. 
Ten behoeve van de deelname aan dit project bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer der 
Staten Generaal op 22 november 2006 dient opnieuw een besluit te worden genomen. Immers 
gold het eerdere besluit expliciet voor de verkiezingen op 7 maart 2006 en is intussen een nieuwe 
gemeenteraad aangetreden.    
 
3. Aspecten 
 
Deelname aan het project betekent dat: 
§ de oproepingskaart wordt vervangen door de stempas (voorzien van 

beveiligingskenmerken); 
§ de stempas recht geeft aan de houder om in elk willekeurig stembureau binnen de 

gemeente te stemmen; 
§ de houder van de stempas een volmacht niet meer zoals voorheen alleen aan een kiezer 

binnen hetzelfde stemdistrict kon verlenen door de achterzijde gezamenlijk in te vullen, 
maar aan elke kiezer binnen de gemeente Ridderkerk; 

§ de kiezersregisters op de stembureaus komen te vervallen; 
§ in plaats daarvan een Register Ingetrokken Stempassen (RIS) (een negatief register)wordt 

bijgehouden (overleden personen, schriftelijke volmachten);dit ter voorkoming van dubbel 
stemmen; 

§ het stembureaupersoneel geen nieuwe stempas meer kan uitschrijven voor de kiezer die 
zijn stempas kwijt of vergeten is; dit ter voorkoming van dubbel stemmen; 

§ duplicaat stempassen nog slechts ten gemeentehuize kunnen worden verstrekt tot op de 
dag vòòr de verkiezing.  

 
Belangrijke voordelen: 
§ Met de stempas kan de kiezer zelf bepalen in welk stembureau hij of zij binnen de eigen 

gemeente gaat stemmen. 
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§ De kiezer kan door invulling van de achterzijde van de stempas volmacht verlenen aan 
elke willekeurige kiezer binnen onze gemeente (voorheen moesten zowel volmachtgever 
als volmachtverkrijger voor hetzelfde stembureau zijn opgeroepen).  

§ Als gevolg daarvan zal het aantal schriftelijk aan te vragen volmachten verminderen. 
§  

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad op 7 maart 2006 is ca. 7,5% van de stemmen 
uitgebracht in een “ander” stembureau.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Door middel van goede voorlichting in het Gemeentejournaal en op de website zal worden 
gewezen op de nieuwe stemmogelijkheid, het belang van het meenemen van de stempas en de 
locaties van de stemlokalen. Dit zal ook worden vermeld in de brief van de burgemeester welke op 
de achterzijde van de huis aan huis te verspreiden kandidatenlijsten wordt afgedrukt.  
 
Het project valt onder de werking van de “Experimentenwet Kiezen op Afstand” en daarin is bepaald 
dat deelname alleen mogelijk is wanneer de gemeenteraad daarmee instemt. Overigens wordt 
voorgesteld nu reeds te besluiten tot deelname aan het experiment voor de verkiezingen van de leden 
van de Provinciale Staten op 7 maart 2007 mits de gemeenten hiertoe door de minister worden 
uitgenodigd. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
De kosten van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november 2006 zijn niet geraamd in 
de begroting 2006. Hiervoor zal via de 3e programmamonitor 2006 een kredietaanvraag worden 
gedaan.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de raad d.d. 7 september 2006 
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