Artikel 40 vragen over Veiligheid Tweede Kamerverkiezingen 2021
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40)
Datum
27 januari 2021
Onderwerp
Veiligheid Tweede Kamerverkiezingen 2021
Vragenstellers
Lucien Westbroek, Partij 18PLUS
Victor Mijnders, CDA
Bjorn Ros, Groenlinks
Petra van Nes – de Man, Burger op 1
Vragen
Geacht college,
Op 7 november 2019 heeft de raad de motie ‘bevorderen opkomst verkiezingen’ aangenomen
welke toeziet op wat er mogelijk is om de algehele opkomst bij verkiezingen te verhogen in
Ridderkerk. Inmiddels vrezen wij door de huidige corona crisis juist een daling van de
opkomstpercentages zoals in een artikel van een landelijk dagblad wordt vermeld.
Met de huidige crisis en de nieuwe (mogelijk zelfs besmettelijkere) covid varianten vragen wij het
college extra aandacht voor het garanderen van de veiligheid en het gevoel dat eenieder veilig z’n
stem kan uitbrengen bij de tweede kamer verkiezingen in maart.
Partij 18PLUS, CDA Ridderkerk, GroenLinks en Burger op 1 hebben daarom de volgende vragen:
1.

Welke landelijke acties/maatregelen worden er getroffen om de veiligheid tijdens het
stemmen te waarborgen en hoe worden deze acties/maatregelen in Ridderkerk toegepast?

2.

Is het college van plan extra acties/maatregelen te treffen? Graag toelichten waarom wel of
waarom niet

3.

Kan het college garanderen dat iedere stemlocatie in Ridderkerk voldoende is voorbereid
(ventilatie, voldoende pennen/potloden, (verwarmde) wachtruimte, voldoende afstand voor
tijdens en na het uitbrengen van ‘n stem)

4.

Wordt er overwogen om (veel) meer stemlocaties te openen om zo beter te spreiden?

5.

Welke maatregelen worden er, in het licht van de aangenomen motie, genomen om de
opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 te bevorderen?

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om
schriftelijke beantwoording van deze vraag.
Link naar artikel AD veel kiezers mijden de stembus in maart dit kan natuurlijk niet
Link naar Nieuwsitem Informatie rijksoverheid over vervroegd stemmen

