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Betreft: schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over 'Veiligheid Tweede Kamer verkiezingen 2021 '

Geachte leden van de raad,

Op 27 januari 2021 hebben wij vragen ontvangen over de 'veiligheid bij Tweede Kamer verkiezingen
2021’. In deze brief beantwoorden wij uw vragen

Vraag 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?

Antwoord

Gemeenten worden bij het Corona-proof organiseren van de verkiezingen van 15-16-17 maart door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties frequent op de hoogte gehouden over acties en
maatregelen. Op dit moment zijn er al 16 nieuwsbrieven verschenen met relevante informatie. Deze zijn
te vinden via Zoeken 1 Rijksoverheid.nl. De meest recente brief van 27 januari 2021 vindt u hier
Nieuwsbrief 16 (27-01-2021) Tweede Kamerverkiezinq 17 maart 2021 - Tijdelijk Wet COVID-19,
Kamerbrief stand van zaken verkiezing 1 Publicatie 1 Rijksoverheid.nl

De gemeente Ridderkerk volgt deze landelijke acties en maatregelen op. Veelal gaat het om uitvoering
van landelijke wetgeving en is er weinig/geen interpretatieruimte voor gemeenten.

Vraag 2
Is het college van plan extra acties/maatregelen te treffen? Graag toelichten waarom wel of waarom niet.

Antwoord

In het antwoord op vraag 1 is aangegeven dat de acties en maatregelen worden gevolgd. Deze
maatregelen zijn over het algemeen al redelijk strikt te noemen. Voor zover mogelijk wordt er per locatie
gekeken of het bijvoorbeeld mogelijk is om aanduidingen (plakstippen op de grond) te plaatsen als
kiezers in een rij moeten wachten. Dit kan binnen in de locatie zijn maar ook in de buitenruimte.

Er wordt onderzocht of er extra personele inzet gepleegd kan worden om wachtende kiezers te wijzen op
het voldoende afstand te houden.



Vraag 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).

Antwoord
Ja. Conform de voorgeschreven maatregelen vanuit het Ministerie wordt maximaal ingezet op naleving
van de richtlijnen en inzet van beschermmiddelen. Hierbij moet u denken aan indeling van de
stembureaus, meer afstand tussen de stemhokjes, een aparte ingang en uitgang om kruisend verkeer te
voorkomen, zuilen met desinfectiemiddel, afdoende potloden ter beschikking per stemlocatie, een extra
stembureaulid die toeziet op naleving van de richtlijnen door de kiezer, kuchschermen, mondkapjes,
routing op de vloeren d.m.v. pijlen en stippen om afstand te houden etc.

Daarnaast zijn alle stembureaus in 2019 getoetst door de stichting “Ongehinderd” en daar waar mogelijk
zijn aanpassingen gedaan.

Vraag 4
Wordt er overwogen om (veel) meer stemlocaties te openen om zo beter te spreiden?

Antwoord :

In Ridderkerk worden 28 stembureaus ingericht, dit is hetzelfde aantal als bij voorgaande verkiezingen
De spreiding wordt niet gezocht in meer locaties, maar in een ruimere openstelling van het stembureau.
Zo zijn op maandag 15 en dinsdag 16 maart al 4 van de 28 stemlocaties geopend. Dit wordt early voting
genoemd. Op deze extra dagen zijn de early voting locaties ook van 07.30 tot 21 .00 uur geopend. Vanuit
het Ministerie is een richtlijn gegeven voor het aantal early voting locaties op basis van het aantal
kiesgerechtigden in een gemeente. Voor Ridderkerk ligt het aantal early voting locaties op 4

Door de strengere vereisten waaraan stembureaus moeten voldoen is het niet mogelijk om het aantal
locaties uit te breiden. Zo vallen bijvoorbeeld verzorgingshuizen veelal af als stembureau omdat er
bijzondere beperkingen gelden voor dit soort locaties. Vervangende locaties zijn lastig of niet te vinden.

Verder is het voor kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder mogelijk om via een brief te stemmen. Alle
inwoners die in deze doelgroep vallen worden hierover schriftelijk geïnformeerd en krijgen de
stembescheiden t.z.t. thuisgestuurd.

Vraag 5
Welke maatregelen worden er, in het licht van de aangenomen motie, genomen om de opkomst bij de
Tweede Kamerverkiezingen 2021 te bevorderen?

Antwoord

Naast de reguliere communicatiemiddelen zullen we de komende periode extra aandacht voor de
aankomende Tweede Kamer verkiezingen via sociale media kanalen geven.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris de burgemeester,

mw. A. Attema 6 ,f\.


