
Barendrecht, 09-11-2020

Betreft: Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19

Geacht college,

Verkiezingen mogen beschouwd worden als een van de hoogtepunten in een open, transparante 
democratie als de Nederlandse. Door het coronavirus is de samenleving helaas veel minder open 
geworden. Naar verwachting heeft dit ingrijpende gevolgen voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 17 
maart 2021. EVB vindt het van belang dat het recht om te stemmen voor iedere Barendrechter 
gegarandeerd kan worden, ook onder de aangenomen tijdelijke wet verkiezingen COVID-19. Deze wet geeft
gemeenten veel bevoegdheid om verkiezingen te organiseren.

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven wat de consequenties van deze wet zijn voor het organiseren van de verkiezingen 
in Barendrecht? Kunt u een planning en overzicht van de beslissingen en voorbereidingen die het 
college en/of de raad moeten nemen de komende tijd delen?

2. Heeft u (alternatieve) stemlocaties op het oog en welke stemlocaties bent u van plan te schrappen?
Aan hoeveel stembureaus denkt u? Ter voorbeeld: De veelgebruikte portocabin op het NS-station 
dat al jaren dienst doet als stembureau lijkt te klein om aan de coronaregels te voldoen, in het 
bijzonder 1,5 meter afstand houden.

3. In hoeverre kunt u bij het aanwijzen van stemlocaties rekening houden met ouderen (in de wet 
wordt een nadrukkelijke scheidslijn van 70 jaar gehanteerd), mensen met onderliggende ziektes en 
de verminderd mobiele medemens? Overweegt u voor hen mobiele stembureaus in te zetten?

4. Zijn er stemlocaties in Barendrecht die qua oppervlak te klein zijn, om daar direct na sluiting de 
stemopneming te laten plaatsvinden? Zo ja, welke? Wat wordt in dat geval de locatie waar dan 
stemmen worden geteld en hoe waarborgt u integere plaatsing en telling?

5. Hoe kunt u controleren op de middels de tijdelijk wet verplichte gezondheidscontrole die de kiezer 
afnemen voorafgaand aan het uitbrengen van een stem? Op welke wijze kunt u mensen die op dat 
moment aangeven klachten te hebben tegemoet komen om hun stem uit te brengen?

6. Het is bekend dat het moeilijk is om mensen te werven voor stembureaus. De tijdelijke wet 
verplicht een minimum van 4 vrijwilligers met het oog op controle op het naleven van coronaregels.
Welke acties gaat u ondernemen om voldoende vrijwilligers te werven?

Op dit moment is stemmen per post niet bij besluit goedgekeurd in beide kamers der Staten-
Generaal, daarop vooruitlopend hebben we een vraag:

7. Is de dienstverlening van gemeente Barendrecht ingericht op stemmen per post, het digitaal of 
schriftelijk aanvragen van volmachten en andere aanvullende administratieve verrichtingen die 
benodigd zijn voor de organisatie van aangepaste verkiezingen?
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8. Welke maatregelen wil u treffen om de betrouwbaarheid van de verkiezingen te waarborgen? 
Toelichting: De verkiezingen vinden over meerdere dagen plaats en er wordt op meer verschillende
manieren dan ooit gestemd.

9. De wet maakt het mogelijk om te stemmen bij elektronische volmacht, die mensen zelf mogen 
printen. Wat voor waarborgen gaat u lokaal treffen om fraude te ontdekken en te voorkomen, 
aanvullend op wat er in de wet staat?

10. Welke kosten gaan gepaard met aangepaste verkiezingen?

11.  Kunt u toezeggen de raad maandelijks te informeren over de voorbereidingen middels een 
raadsinformatiebrief en bent u bereid om in januari 2021 een commissievergadering te laten 
agenderen om over de voorbereiding van de verkiezingen te vergaderen?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris

P.S. woordvoerder op dit onderwerp is Richard Carlebur
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