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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. In te stemmen met deelname experiment centraal tellen van de stemmen bij de Provinciale Staten 
    en Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en Europees Parlement op 23 mei 2019. 
 
Samenvatting 
 
In 2019 zijn er twee verkiezingen: Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op woensdag 20 
maart 2019 en het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019.  
 
Uit de evaluaties van de verkiezingen die het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) de afgelopen jaren heeft gehouden, blijkt vaak dat de gemeenten 
knelpunten ervaren met handmatig tellen van de stembiljetten door de stembureaus. Het ministerie 
probeert het verkiezingsproces waar mogelijk te verbeteren. Zij heeft enkele jaren geleden het 
initiatief genomen voor een tijdelijke experimentwet. Deze wet maakt het mogelijk te experimenteren 
met een centrale stemopneming. De minister van BZK nodigt de gemeenten uit om bij de Provinciale 
Staten en Waterschapsverkiezingen en Europees Parlement mee te doen aan het experiment met 
centrale stemopneming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
 

Er zijn geen bijlagen toegevoegd.  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Meedoen aan het experiment centraal tellen van de stemmen bij de verkiezingen 
in 2019 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
Y.P. van Mastrigt 
 
Organisatie onderdeel 
Burgerzaken 
 
E-mail opsteller 
mustafa.umut@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254743 
 
Registratie nummer 
Z/18/145223-VB/18/94026 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In Stichtse Vecht verlopen de verkiezingen al jaren goed georganiseerd. Er is geen noodzaak om 
deel te nemen aan het experiment. Echter door deel te nemen aan het experiment denkt bureau 
Verkiezingen de organisatie van de verkiezingen in Stichtse Vecht nog gestructureerder, rustiger en 
overzichtelijker te kunnen laten verlopen.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De Kieswet en de wet van 19 juni 2013 inzake tijdelijke regels voor experimenteren met stembiljetten 
en een centrale stemopneming (tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming). 
 
Argumenten 
1.1 Om deel te kunnen nemen aan het experiment is instemming van de gemeenteraad vereist 
Dit is bepaald in artikel 2 lid 2 van de tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale 
stemopneming. 
 
1.2  Centraal tellen wordt in de Kieswet opgenomen 
Het kabinet gaat door met het experiment en bereidt bovendien een wetsvoorstel voor waarmee 
centraal tellen in de Kieswet wordt opgenomen. Het is daarom goed om nu alvast ervaring op te doen 
met centraal tellen. 
 
1.3 De ervaringen die gemeenten al hebben opgedaan met centraal tellen zijn positief 
22 gemeenten hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. al deelgenomen aan 
het experiment. De ervaringen zijn positief: een centrale telling verloopt rustiger en overzichtelijker, 
biedt gelegenheid om fouten te corrigeren en verkleint het risico op een hertelling. Immers, eventuele 
fouten in de tellingen kunnen worden hersteld voordat het proces-verbaal van de gemeente definitief 
wordt vastgesteld. 
 
1.4 De deelname aan het experiment biedt veel voordelen 
a. De stembureauleden zijn op de dag van de stemming eerder klaar met tellen, omdat alleen een  
    voorlopige telling op lijstniveau wordt uitgevoerd.  
b. De telling op kandidaatsniveau gebeurt de volgende dag op een centrale locatie door een  
    andere groep personen (ambtenaren, vrijwilligers). 
c. De telling van de stembiljetten worden uniform, gestructureerd en onder toezicht georganiseerd. Er    
    kan eenvoudig assistentie worden verleend als dat nodig is. 
d. Telfouten kunnen daardoor beter worden voorkomen en sneller gedetecteerd. Het risico op een  
    hertelling neemt daardoor af.  
  
Kanttekeningen 
Deelname aan het experiment kan door de buitenwereld worden opgevat dat het voor Stichtse Vecht 
noodzaak is om hieraan deel te nemen. In de communicatie maken we duidelijk waarom de 
gemeente graag wilt deelnemen aan dit experiment.   
 
Communicatie 
Naar aanleiding van dit besluit zal de gemeente via de reguliere kanalen communiceren over het 
experiment centraal tellen. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Voor de deelname aan het experiment ontvangt de gemeente van het ministerie BZK een 
vergoeding van € 7500 per verkiezingsdag. Eventuele extra te maken kosten zijn nog niet bekend. In 
ieder geval huur locatie centraal tellen, ophalen stembiljetten/opslag en extra tellers.  
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30 oktober 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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