
 
 

  
GEMEENTELIJK SERVICE CENTRUM 

Aan de gemeenteraad 

25 november 2008 
Gemeentestukken: 2008-208 

 

  

Onderwerp: verkiezing leden Europees Parlement op 4 juni 2009 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt: 

1. de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement te organiseren op de nieuwe 
wijze; 

2. wederom gebruik te maken van de mogelijkheid om te stemmen in een willekeurig 
stembureau; 

3. het aantal stembureaus uit te breiden tot 30; 
4. het presentiegeld voor de stembureauleden te verhogen; 

      5.    het aantal stembureauleden per bureau uit te breiden met 1 persoon. 
 
2. Aanleiding 
 
Omdat de staatssecretaris van BZK naar aanleiding van de acties van de stichting “Wij vertrouwen 
de stemcomputer niet” de ministeriële regeling die het gebruik van stemcomputers mogelijk 
maakte, heeft ingetrokken, dient in heel Nederland bij de verkiezing van de leden van het Europese 
Parlement gestemd te worden met stembiljetten.  
Dit vereist een compleet andere organisatie van deze verkiezing met de nodige consequenties. 
 
3. Aspecten 
 
Bij de stukken voor de novemberraad bent u reeds geïnformeerd over de op handen zijnde 
veranderingen. Thans wordt een voorstel gedaan definitief te besluiten over een aantal wijzigingen. 
 

1. De verkiezing voor de leden van het Europees Parlement op 4 juni 2009 organiseren op de 
nieuwe wijze 
Dit houdt in dat de stembureaus weer worden ingericht met stemhokjes en stembussen en 
rode potloden. Gestemd wordt met stembiljetten en ’s avonds zullen de stemmen 
handmatig moeten worden geteld. 
 

2. Het wederom gebruikmaken van de mogelijkheid om te stemmen in een willekeurig 
stembureau (SWS).  
Een voorlopige aanmelding bij het Ministerie BZK heeft reeds plaatsgevonden, e.e.a. 
afhankelijk van het raadsbesluit.  
 

3. Het uitbreiden van het aantal stembureaus tot 30 
Omdat bij de laatste verkiezingen gebruik gemaakt kon worden van stemmachines, kon 
het aantal kiesgerechtigden oplopen tot meer dan 1500 personen per bureau. De VNG en 
de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken adviseren thans om een stembureau niet 
groter dan 1200 tot 1500 kiesgerechtigden per bureau te laten zijn. Dit betekent dat het 
aantal stembureaus met 6 dient te worden uitgebreid. Omdat eveneens wordt voorgesteld 
ook bij de verkiezing Europees Parlement deel te nemen aan de Experimentenwet SWS is 



 
 

  
 

het niet nodig een nieuwe indeling van de gemeente per stembureau te maken. De 
definitieve lijst van de stembureaus wordt later aan het college ter vaststelling 
aangeboden.  
Met betrekking tot de aanschaf van stemhokjes en stembussen is samenwerking bij 
omliggende gemeenten gezocht en deze samenwerking heeft geleid tot een goede 
prijsafspraak met de leverancier.  
 

4. Verhogen van het presentiegeld voor de stembureauleden  
Sinds 2000 bedraagt de vergoeding voor de stembureauleden € 81,68 bruto voor de 
gehele dag. Gemiddeld genomen komt de netto vergoeding neer op € 47,50. Omdat de 
werkzaamheden bij deze verkiezing veel arbeidsintensiever zijn en er veel meer tijd mee 
gemoeid is, van 7.00 – na 23.00 uur, verdient het aanbeveling de vergoeding te verhogen 
tot € 125,-- bruto per dag. Ook in de omliggende gemeenten wordt tot een verhoging van 
de vergoeding overgegaan.  
 

5. Uitbreiden van het aantal stembureauleden per bureau met 1 persoon 
De nieuwe manier van stemmen betekent extra werkzaamheden voor de stembureauleden 
en is tijdrovender. Teneinde deze werkzaamheden gestroomlijnd te laten verlopen en om 
te voorkomen dat voor de avondwerkzaamheden tellers moeten worden gezocht, wordt 
voorgesteld om het aantal stembureauleden per bureau uit te breiden met 1 persoon, 
zodat de totale bezetting op 5 personen per bureau neerkomt. Onderling kan men dan een 
rooster opmaken om toch voldoende pauze te kunnen nemen en ’s avonds met z’n 5-en de 
tijdrovende klus van het handmatig tellen der stemmen te klaren. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Wij stellen u voor conform het bovenstaande te besluiten. Het college stelt op gemeentelijk niveau 
de stemlokalen en de bezetting door de stembureauleden vast. Voor de stembureauleden zal 
allereerst aan de vaste stembureauleden worden gevraagd zitting te nemen en voor de uitbreiding 
van het ledenaantal wordt contact opgenomen met de middelbare scholen in Ridderkerk. Voor alle 
stembureauleden zal voor de verkiezing een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Vlak 
voor de verkiezing op 4 juni 2009 zullen ook de inwoners van Ridderkerk uitgebreid dienen te 
worden geïnformeerd over de verkiezing ‘nieuwe stijl’ via het gemeentejournaal en de website van 
de gemeente. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Het Ministerie van BZK heeft bij monde van staatssecretaris Bijleveld laten weten geen extra geld 
ter beschikking te stellen voor het stemmen met het rode potlood.  
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement is echter opgenomen in de 
meerjarenbegroting. Ondanks de uitbreiding met het aantal bureaus, het aantal stembureauleden 
per bureau, de extra aanschaf van materiaal en de verhoging van de vergoeding van de 
stembureauleden wordt het geraamde bedrag ad € 50.591,-- niet overschreden.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 18 december 2008 
a.lodder@ridderkerk.nl /309/H 


