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In uw mail van 31 oktober 2020 stelt u na uw inleiding vragen over de veiligheid 
omtrent de Tweede Kamerverkiezingen, te houden op woensdag, 17 maart 2021.

Hieronder treft u uw vragen en per vraag ons antwoord aan.

1. Herkent het college de inschatting van het ministerie van BZK dat er bij de volgende 
verkiezingen minimaal een kwart meer vrijwilligers nodig zijn voor de bemensing van de 
stembureaus?

Antwoord:

Inmiddels is er al overleg geweest met de burgemeester, als portefeuillehouder 
Verkiezingen en ons projectteam Verkiezingen op 27 oktober. Tijdens het overleg is de 
gehele organisatie en voorbereiding besproken. Dit ter voorbereiding voor de nota 
Verkiezingen die voor het college op de agenda staat. Wij herkennen zeker de inschatting 
van het ministerie van BiZa dat er bij de 2e kamer verkiezingen op woensdag, 17 maart 
2021 meer leden en reserveleden benodigd zijn voor het bemensen van de stembureaus. 
Hiervoor starten we de komende weken een wervingscampagne. Als gemeenten zullen 
we ook ondersteund worden door het ministerie van BiZa voor deze wervingscampagne. 
Landelijk zal hiervoor de nodige aandacht worden gevraagd aan de burger.

Bij elke verkiezing is er zeer actief contact tussen gemeenten, de kiesraad, VNG en het 
ministerie van BiZa over de voorbereiding en uitvoerig van de desbetreffende verkiezing. 
In verband met de covid 19 situatie is er al veelvuldig contact geweest met het ministerie. 
In de meeste gevallen is dit middels een nieuwsbrief Verkiezingen die wij regelmatig 
ontvangen van genoemd ministerie met de laatste gang van zaken omtrent de 
maatregelen/wetgeving omtrent deze verkiezing.

2. Welke acties worden op dit moment ondernomen om ervoor te zorgen dat er op 17 
maart voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn? Is het college al gestart met het werven 
van vrijwilligers?
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Antwoord:

De komende weken gaan wij starten met een wervingscampagne. In overleg met afdeling 
Communicatie gaan wij een wervingsplan opstellen. Zowel intern bij onze ambtenaren als 
extern richting burgers in onze gemeente. Wij denken via onze gemeentelijke website, 
social media en berichtgeving via de gemeentelijke infopagina in de Steenbergse bode 
voldoende burgers te bereiken.

3. Is het college bereid om indien nodig ambtenaren in te zetten om de stembureaus 
voldoende te bemensen?

Antwoord:

Het college zal, zoals bij elke verkiezing is vastgelegd, indien noodzakelijk ambtenaren 
aanwijzen voor zitting op een stembureau. Deze aanwijzing zal gaan in overleg met de 
leidinggevenden. Tot op heden is het nog niet noodzakelijk geweest om ambtenaren aan 
te wijzen voor bemensing van de stembureaus voor een verkiezing.

Wij streven er naar om voor de bezetting van de stembureaus gebruik te maken van de 
inzet van zowel ambtenaren als burgerleden.

4. Is het college ook al begonnen met de inventarisering en zoektocht van stemlokalen 
waar voldoende ruimte is om veilig te kunnen stemmen? En om ook na het stemmen met 
gepaste afstand de papierenstemmen te kunnen tellen?

Antwoord:

De inventarisering van de stembureaus is inmiddels afgerond. Hetzelfde aantal 
stembureaus (12) zal ingezet worden bij deze verkiezingen. Bij het aanwijzen van de 
stembureaus zal gekeken worden naar de geschiktheid qua toegankelijkheid en grootte 
van de stembureaus. Op korte termijn zal het college hierover besluiten.

5. Zijn er al oplossingen om andere praktische zaken zoals 'hoe om te gaan met 
stempotloden, stembiljetten, schoonmaken van de stemhokjes' etc.?

Antwoord:

In de Tijdelijke wet verkiezingen covid 19 zijn verschillende maatregelen opgenomen om 
de verkiezing zoveel als mogelijk corona-proof te laten verlopen.
Uiteraard zullen alle maatregelen, zoals die zijn vastgesteld in deze tijdelijke wet worden 
meegenomen en uitgevoerd.

Om een paar voorbeelden te benoemen.
De stempotloden dienen tenminste elk half uur te worden schoongemaakt. In onze 
gemeente krijgen alle toegelaten kiezers tegelijkertijd met het stembiljet een eigen rode 
potlood uitgereikt. Na het uitbrengen van de stem mag de kiezer zijn eigen stempotlood 
behouden en meenemen naar huis.

De leden van het stembureau die een stempas in ontvangst nemen dienen handschoenen 
te dragen.
Uiteraard zorgen wij ervoor dat al deze extra middelen beschikbaar zijn voor de leden van 
het stembureau.
Zo ook middelen om tussendoor de stemhokjes te reinigen, en desinfectiemiddel bij de 
ingang en uitgang van het stembureau voor de kiezers.
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De kiezers zijn verplicht bij het betreden van het stemlokaal om gebruik te maken van het 
desinfectiemiddel om hun handen schoon te maken.

6. Houdt het college er rekening mee dat we deze verkiezingen vervroegd kunnen 
stemmen?

Antwoord:

Uiteraard volgt het college de berichtgeving van het ministerie van BiZa hierin.
Momenteel heeft het ministerie een spoedwetsvoorstel in voorbereiding, (nieuwsbrief 
BiZa van 30 oktober 2020)
Onder andere wordt in dit spoedwetsvoorstel de maatregel voorgesteld om het mogelijk 
te maken voor kiezers om vervroegd te stemmen op maandag, 15 maart en dinsdag, 16 
maart.
Het voorstel is om een beperkt aantal stemlokalen per gemeente te openen gedurende de 
maandag en de dinsdag.
De extra mogelijkheid is met name gericht op kiezers uit risicogroepen.
Hoe ziet het vervroegd stemmen er voor onze gemeente uit?
In elke gemeente wordt, naar rato van het aantal kiesgerechtigden, een aantal locaties 
ingericht waar vervroegd stemmen mogelijk wordt gemaakt. De 2e tijdelijke(spoed)wet 
zal een minimumaantal vervroegd stemlokalen bepalen dat de gemeenten moeten 
inrichten. Voor onze gemeente betekent dit 2 vervroegde stemlokalen. ( aantal 
kiesgerechtigden tussen 10.000 en 30.000, zoals nu voorgesteld)
Overigens wordt nu al rekening gehouden met de inzet van 2 stembureaus in onze 
gemeente voor het vervroegd stemmen op de maandag en de dinsdag, voorafgaande aan 
de verkiezingsdag, 17 maart 2021.

In het spoedwetsvoorstel wordt nog een andere maatregel voorgesteld:
Het mogelijk maken voor kiezers van 70 jaar en ouder om hun stem per brief uit te 
brengen. Op die manier kunnen deze kiezers hun stem uitbrengen zonder naar een 
stemlokaal te hoeven of een volmacht te verlenen. De briefstem kan worden afgegeven 
op een door de gemeente aangewezen locatie of per post worden verstuurd aan het 
briefstembureau van de gemeente.

7. Is het college, net als D66, positief over de mogelijkheid om vervroegd te stemmen?

Antwoord:

Wij zijn positief voor wat betreft alle extra maatregelen die genomen worden om te 
bevorderen dat zoveel mogelijk kiezers op een verantwoorde manier hun stem kunnen 
uitbrengen voor de Tweede kamerverkiezingen 2021.
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Het is voor ons als gemeente van groot belang dat er op zeer korte termijn duidelijkheid 
komt over de extra maatregelen die uiteindelijk gaan gelden bij de Tweede 
kamerverkiezing.
Mochten er maatregelen afgeschaald of aangescherpt dienen te worden, dan volgen wij
hierin uiteraard de aanwijzingen/besluitvornrrrrrg van het ministerie van Biza.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, _____ de burgemeester,
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