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Onderwerp

Referendum woensdag 6 april 2016

Voorstel

1. Stemlokalen aan te wijzen
2. Mobiel stembureau aan te wijzen
3. Zittingstijden en plaatsen mobiel stembureau vast te stellen
4. Plaats stemopneming mobiel stembureau vast te stellen

Inleiding
Op woensdag 6 april 201"6 wordt er een referendum gehouden over de wet tot goedkeuring

van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Uw college dient met
betrekking tot stemlokalen en het mobiel stembureau enkele besluiten te nemen.

Beoogd effect/doel
Een efficiënt, effectief en zorgvuldig georganiseerd referendum, dat een goed verloop
heeft gekend.

Argumenten
1.1 Na aanwijzing is het pas mogelijk dat een kiezer een stem uitbrengt in het stemlokaal

Volgens artikel 24 van de Wet raadgevend referendum en artikel I 4 van de Kieswet wijst
het college van burgemeester en wethouders voor elk stembureau een geschikt stemlokaal
aan. Het is van belang zo veel als mogelijk dezelfde stembureaus, die tijdens de
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in maart 2015 door kiezers zijn bezocht,
nu ook aan te wijzen. Een groot deel van de ki
locaties.

n Weert is immers bekend met deze
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Ten opzichte van de provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen zijn de volgende drie

locaties komen te vervallen:

. St. Franciscusschool (Aldenheerd 10)

. Basisschool Leuken (MiddelsteslraatTT)

. Stemlokaal Moesel (Nassaulaan 5)

De St. Franciscusschool en de Basisschool Leuken ondergaan momenteel een verbouwing,

stemlokaal Moesel heeft zich afgemeld zonder opgave van reden' Er worden geen

alternatieve locaties voor deze drie stembureaus gezocht, omdat er nog voldoende

mogelijkheden in de buurt/wijk zijn om de stem uit te brengen'

Voorgesteld wordt de volgende 23 stembureaus aan te wijzen:

1.2 Votdaan wordt aan de eis van tenminste 25o/o voor kiezers met lichamelijke

be perki n g en toeg a n kel ii ke stem I oka I en

Van belang is dat tenminste 25olo van de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig

zijn gelegen en zo zijn ingericht, dat kiezers .et li.hat"lijke beperkingen zoveel mogelijk

hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen'

op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de

..checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen" opgesteld. Deze checklist is gebruikt als

leidraad voor de toegankelijkheid van stemlokalen. stembureaus dienen aan de eisen

gesteld in de checklist te voldoen om mee te tellen met de in de Kieswet genoemde2So/o'

De zeven stembureaus (30o/o) met het teken t'voldoen aan de gestelde criteria

toegankelijkheid kiezers met i¡chamelijke beperkingen, waarmee voldaan wordt aan de

gestelde eis. De andere stembureaus zijn wel toegankelijk voor minder validen (met hulp)'

maarvoldoennietaanallegesteldetoegankelijkheidscriteria.

Adres stemdistrictstemdistr¡ctAanduidiNummer
Wilhelminasin el 101Stadhuis1

elierstraat 9Odaschool ierstraat3
Nieuwstraat 90Blokhut Scouti Fatima4

ort 29Merencentrum M295
Maaslandlaan 3S orthal Aan de Bron6
Biest 43trum Hiero US7o7
St. Jozefslaan 102Bred e School MarkeentI

n3St. Jozefskeuw Keenter HartW9
Fuutstraat 4rk GraswinkelS10

ein 2St. BarbatdMFA KiM11
89Bocden Das trkrt12

shofTrefcentrum Willem13
Molenakkerdreef 101
Willem shof 16

Kantine SV LaarL4
Ittervoorterwe 70H

L7 Schutterslokaal De
Beatrixlaan 1SBO Het Palet20

sbleek 1centrum St. Martinus ü22
Stadhouderslaan 21Brede School Moese r6.24

lstraat 6AltweeSt. Theuniska el25
Kesselstraat 2BW ebouw Groenewou d26
Klein Leuken 14ebouw LeukenJe27
Annendaal 10nAnne aaldhooascod30
Mariastraat 1trum De ZaalGemeenscha34
Fr. Strouxstraat 53Trefcentru m voor Ouderen35
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2.7 Kiezers worden don zoveelols mogelijk in de gelegenheid gesteld op eenvoudige wijze

een stem uit te brengen

Om kiezers zoveel als mogelijk in de gelegenheid te stellen op een eenvoudige wijze hun

stem uit te brengen wordt, net als voorgaande jaren, een mobiel stembureau ingezet.

De mogelijkheid tot het aanwijzen van een mobiel stembureau volgt uit artikel 59 van de

Wet raadgevend referendum en artikel J 4a, eerste lid van de Kieswet.

3.7 Het mobiel stembureou zoveel mogelijk in te zetten op locaties woor veel kiezers komen
(stotion) en in verzorgingscentro

Voorgesteld wordt dit mobiele stembureau op de volgende tijden en op de volgende
plaatsen te stationeren:

Met deze vaststelling wordt voldaan aan artikel J4a lid 2 van de Kieswet.

4.1. Om openboor te maken waar de stemopneming von het mobiel stembureou ploatsvindt.

Voorgesteld wordt om de stemopneming van het mobiele stembureau te laten plaatsvinden

in De Boskamer. Deze ruimte is geschikt voor het verrichten van tellingen. De

stemopneming vindt vanaf 2L:00 uur plaats.

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting, zoals deze gesteld wordt in artikel
J4a, vierde lid van de Kieswet en artikel J1, vierde lid van de Kieswet.

Kanttekeningen

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Begrotinqspost:
Verkiezingen; grootboeknummer 0030800; kostencategorie 6343701 huur gebouwen.

Tijd Locatie
06:15 - 0B:30 uur Station NS

09:00 - 09:45 uur Oranjeflat, de Oran jetref
10:00 - 10:30 uur Woonzorgcentrum Zuyderborgh
11:00 - 12:00 uur Verzorg ingstehuis Ververshof
13:00 - 14:00 uur Woonzorqcentrum Nedermazehof
15:00 - 15:30 uur Recreatieru imte Geertenhof
16:00 - 16:30 uur Woonzorqcentrum Hushoven
18;00 - 20:00 uur Kantine SV Laar
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Beschikbaar bedrao:
€ 2.855,00

De standaardvergoeding die voor een stembureau wordt uitgekeerd bedraagt €105,70' of'

in enkele gevallen, de huurPrijs.

Uitvoering/evaluatie

Com m unicatie/ ParticiPatie

Voor wie is dit advies van belang?
o Inwoners van Weert

Geadviseercl worclt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken :

¡ Gemeentelijkewebsite

Geadviseerd wordt de volgende oarticioatie-instrumenten te gebruiken:

Niet van toePassing

Overleg gevoerd met

Intern:
Afdeli ng Publiekszaken
Afdeling Financiën

Extern:
Eigenaren en beheerders lokaliteiten stemlokalen

Bijlagen

n.v,t.
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