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MOTIE VAN HET RAADSLID JEROEN VAN NEUREN (PARTIJ 18PLUS), BJÖRN ROS (GROEN 
LINKS), PETRA VAN NES- DE MAN (BURGER OP 1) INZAKE BEVORDEREN OPKOMST 
VERKIEZINGEN 
 
Voorgesteld: 7 november 2019 
 
Nr. 2019 – 51 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020; 
 
 
overwegende dat: 
1. we dit jaar 100 jaar kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen vieren; 

2. de Tweede Kamer dit vierde op vrijdag 17 mei jl. met een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal 

in de aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin 

Máxima; 

3. iedere Nederlander, die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder is, mag stemmen. 

constaterende dat: 
a. er in Nederland geen opkomstplicht (meer) geldt. 

b. niet alle stemgerechtigden gebruik maken van hun kiesrecht; 

c. er diverse (ludieke) acties ontwikkeld worden om opkomsten bij verkiezingen te bevorderen1. * 

is van mening dat het de ambitie van het gemeentebestuur moet zijn een zo hoog mogelijke opkomst 
te behalen bij elke in de gemeente gehouden verkiezing; 
 
verzoekt het college: 
1. een onderzoek te doen naar de alternatieve acties, manieren, zoals bijvoorbeeld gebruik van 

(sociale) media en (mobiele) locaties, die de opkomst bij verkiezingen in Ridderkerk zouden 

kunnen doen vergroten. 

2. de raad van de mogelijkheden op de hoogte te stellen vóór 1 juni 2020 en daarbij aan te geven 

welke mogelijkheden het college wil gaan gebruiken en welke niet en waarom niet;  

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS    Björn Ros, GroenLinks      Petra van Nes-de Man (Burger op 1) 
  

Aangenomen Verworpen
 

Voor 22: VVD, GL, CDA, Bo1, CU, P18P, SGP, D66, PvdA 

Tegen 7: EvR, LR 

Afgedaan in de vergadering van commissie Samen leven op 1 december 2021 n.a.v. de 
verzonden raadsinformatiebrief van 29 oktober 2021 
 
 
 

                                                
 1 Mobiel stembureau (https://www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Ludieke-acties-moeten-opkomst-verkiezingen-Súdwest-

verhogen-24771471.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)  

 Digitaal de verkiezingen onder de aandacht brengen (https://www.nu.nl/internet/5894925/eu-gebruikt-snapchat-om-
opkomst-verkiezingen-te-verhogen.html) 

 Verhogen opkomst Verkiezingen https://www.adformatie.nl/gedragsverandering/simpele-communicatiemiddelen-kunnen-
opkomst-verkiezingen-ver 
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