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Deelname experiment centrale stemopneming

Publiekssamenvatting
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden Provinciale Staten en Waterschappen. Er wordt 
met het rode potlood gestemd en de stembiljetten worden handmatig geteld. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties probeert het verkiezingsproces te verbeteren. Zij heeft het 
initiatief genomen voor een tijdelijke experimentenwet. Deze wet maakt het mogelijk te 
experimenteren met een centrale stemopneming. Gemeenten zijn per brief uitgenodigd om mee te 
doen aan dit experiment.

Gevraagde besluit
In te stemmen met deelname aan het experiment centrale stemopneming van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de gecombineerde verkiezingen voor provinciale 
staten en waterschappen op 20 maart 2019.

Aanleiding
» De gemeente heeft een uitnodiging per brief ontvangen van het ministerie van BZK om mee 

te doen aan het experiment centraal tellen bij de verkiezingen op 20 maart 2019 (Provinciale 
Statenverkiezingen samen met de Waterschapsverkiezingen).

Belang
« Te experimenteren met een andere vorm van stemopneming die de efficiëntie, transparantie 

en controleerbaarheid van de stemopneming moet vergroten.

Centrale vraag
Wil de gemeenteraad dat de gemeente Schagen meedoet aan het experiment centraal tellen bij de 
gecombineerde verkiezingen op 20 maart 2019 bij de Provinciale Statenverkiezing en 
Waterschapverkiezing?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Betrouwbaarheid van de uitslag en het vertrouwen van de inwoners in het verkiezingsproces.

Kader
» Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming 
» Kieswet

Argumentatie
» Twee verkiezingen op één dag is extra vermoeiend en kan leiden tot verminderende

concentratie waardoor kans op fouten kunnen ontstaan. Bij deelname aan dit experiment 
hoeven de stembureauleden na sluiting van de stemming om 21.00 uur alleen een
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voorlopige telling, uitsluitend op liistniveau te verrichten. Op grond hiervan kan een 
voorlopige uitslag bekend worden gemaakt. De leden van de stembureaus zullen hierdoor 
enorm ontlast worden.

« De dag na verkiezingen wordt op een centrale locatie door een andere (frisse) groep 
personen de uitaebrachte stemmen op kandidaten geteld. Een stemopneming met 
uitgeruste krachten en in een rustige sfeer geeft een nauwkeuriger resultaat. Ook kunnen 
eventuele (tel) fouten van stembureaus worden gecorrigeerd. Dat verkleint het risico op een 
hertelling.

» Het voordeel dat de telling gestructureerd en uniform kan worden georganiseerd op een 
locatie met voldoende faciliteiten.

» Positieve ervaringen vanuit andere gemeenten die eerder hebben deelgenomen aan dit 
experiment bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl.

« Door deelname doen we ervaring op en kennis. Het kabinet wil doorgaan met de
experimenten en bereidt een wetsvoorstel voor waarmee centraal tellen in de Kieswet wordt 
opgenomen.

Maatschappelijk draagvlak
Dit is niet onderzocht.
Wij streven door deel te nemen aan dit experiment, dat de gemeente Schagen een signaal afgeeft 
om te komen tot de meest efficiënte, transparante en controleerbare manier van stemopneming.
Met centrale stemopneming biedt de gemeente de mogelijkheid haar inwoners het proces van 
stemopneming te volgen. De gehele telling vindt plaats op één locatie en de telling van elk 
stembureau is te volgen.

Financiële consequenties
» De extra kosten kunnen worden gedekt uit het verkiezingsbudget en de extra vergoedingen 

die wij ontvangen. Door deels collega’s ambtenaren als teller in te zetten kunnen de kosten 
zoveel mogelijk laag worden gehouden;

« Daarnaast ontvangen we van het ministerie van BZK een bijdrage in de kosten van C 7500,- 
voor deelname aan het experiment centraal tellen;

« Net zoals in 2015 (verkiezingen Provinciale Staten tegelijk met Waterschap) komt er ook voor 
2019 via het gemeentefonds geld beschikbaar voor de gemeentes. Er is nog geen definitief 
besluit genomen over de hoogte van het bedrag. Zodra hierover meer bekend is zullen de 
gemeentes geïnformeerd worden.

Communicatie van het besluit
» Het raadsbesluit zal worden medegedeeld aan het ministerie van BZK.
» Het besluit zal op gebruikelijke wijze ter openbare kennis worden gebracht.
» Na de gehouden verkiezingen zal in samenwerking met het ministerie van BZK een evaluatie 

van deze gewijzigde werkwijze plaatsvinden.
» Er zal een beroep worden gedaan op collega’s voor het proces tellen tellen. Hiervoor zullen zij 

instructies krijgen.
» Een speciale bijeenkomst voor het experiment centraal tellen zal georganiseerd worden 

vanuit het ministerie van BZK. Hiervoor zullen deelnemende gemeenten een uitnodiging 
ontvangen.

» Het proces centraal tellen zal opgenomen worden in het draaiboek verkiezingen.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
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burgemeestergemeentesecretaris

De heer N.H. Swellengrebel Mevroi ^yan Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
« Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de uitnodiging om 

deel te nemen aan het experiment centraal tellen.
» Besluit deelname aan het experiment centraal stemmen voor de gecombineerde

verkiezingen van 20 maart 2019 (Provinciale Staten verkiezing en Waterschapverkiezing).

Raadsvoorstel Pagina 3 van 3


