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Uitwerking verbeterpunten evaluatie verkiezingen

Voorstel
1. De vergoeding voor medewerkers van de gemeente Weert die zitting nemen op

een stembureau of op andere wijze zich inzetten op een verkiezingsdag, gelijk te
stellen aan de vergoedingsregeling die gold voor medewerkers die zich als
gastheer of -vrouw hebben ingezet tijdens de kermis 2OI7, met die aanvulling dat
7,2 uur wordt aangemerkt als zijnde de uren voor een reguliere werkdag.

2. De vergoeding voor niet-ambtenaren die als stembureaulid zitting nemen, te
verhogen naar € 150,00, waarin het bedrag voor een maaltijdvergoeding is
inbegrepen.

3. De vergoeding voor niet-ambtenaren die vanaf de sluiting van een stembureau als
teller fungeren, handhaven op C tO,S7 per uur.

4. In te stemmen met de vervanging en aanschaf van materialen voor de
verkiezingen voor een bedrag van € 8000,00.

5. De extra kosten ad € 38.245,00 mee te nemen in de financiële rapportage en de
raad hierover te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding
De organisatie en uitvoering van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2Ot7 zijn
geëvalueerd. De evaluatie is tot stand gekomen door input van de leden van de
stembureaus, collega's die betrokken zijn geweest bij de verkiezing en de
portefeuillehouder. Uw college heeft op 23 mei 2017 kennisgenomen van deze evaluatie
(BW-O10612). De verbeterpunten zouden nader worden uitgewerkt. Dit voorstel voldoet
hier aan.

Beoogd effect/doel
Een efficiënte, effectieve en zorgvuldige georganiseerde gemeenteraadsverkiezing, die een
goed verloop kent.
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Argumenten
1.7 Aansluiten bij de vergoedingsregeling voor de kermis levert uniformiteit op

De vergoeciingsregeiing voor cie kermis 2Ctlr', geloaseerci op de regeiing irrzel ¡.rerstrrreei i.rij

de Koninginnedag 2011, is een beproefde regeling.
Deze regeling voorziet in een keuze voor medewerkers, inhuur of stagiaires van de
gemeente Weert en ziet er als volgt uit:

Tot en met schaal 10

o 2OO%compensatie in geld (basis huidige CAO: €2L,32 bruto per uur)of
o 100% compensatie in geld (huídige CAO: € 21,32 bruto per uur) en 100% in tijd
De vergoeding in geld is gelijkgesteld aan het bruto uurloon schaal 8 / periodiek 11.

Vanaf schaal i.1
100% compensatie in tijd

Maaltiidvergoedins
Voor elke dag dat er gewerkt is geldt het recht op een maaltijdvergoeding ad € 10,-.

Aansluiten bij deze bestaande vergoedingsregeling, voor zover de werktijd meer dan 7,2
uur is, betekent: een uniforme werkwijze, die naar verwachting meer aanmeldingen
oplevert.

2.1 Uit een vergelijking met omliggende gemeenten blijkt dat de vergoeding voor
een stembureaulid in Weert, laag te noemen is.

De huidige vergoedingsregeling is als volgt:
-stembureauleden: € 105,70 (€ 10,57 per uur met een maximum van 10 uur)
-tellers: € 1O,57 per uur
-voorzitters: aparte regeling :

a. werkdag (07.00 tot 22.00 uur) doorbetaald met salaris. Uren voor 07.00 uur en
na 22.00 uur wordt in geld uitbetaald, of:

b. verlof nemen en uitbetalen van de gewerkte uren.

Bij de gemeenten Nederweert, Roermond en Leudal is navraag gedaan naar de
vergoedingen. In tabel hieronder zijn de vergoedingen opgenomen.

2.2 Een hogere vergoeding maakt het aantrekkelijker voor niet ambtenaren om zich
als stembureaulid (niet zijnde voorzitter) of teller aan te melden

Een verhoging van de vergoeding zal bijdragen aan meer aanmeldingen zodat een
voldoende aantal stembureauleden en tellers ingedeeld kunnen worden en het
reservebestand voldoende groot is.

3.1 Uit een vergelijking met omliggende gemeenten blijkt dat de vergoeding in Weert
voor een teller niet laag te noemen is

Gemiddeld genomen zal een teller die het stembureau vanaf 21.00 uur ondersteunt bij het
tellen van stembiljetten 4 uur aanwezig zijn. Dit betekent een gemiddelde vergoeding van
€ 42,30 per teller.

Gemeente Stembureauleden Tellers
Nederweert € 150,00 (< 1-0 uur) € 35,00

Roermond €L75,OO (stembureauleden zijn 9

uren aanwezig en bij het tellen)
€ 50,00

Leudal € 1_25,00 € 40,00
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4.1 Voor de organisatie van de verkiezingen is de aanschaf van materialen
noodzakelijk.

Een aantal stemhokjes, inclusief beschermingshoezen is aan vernieuwing toe. Daarnaast ¡s
het nodig om de ingang van een stembureau beter herkenbaar te maken met behulp van
beachflags en is de aanschaf van een hulpmiddel om de stemhokjes goed te kunnen
verplaatsen, noodzakelijk.

5.1 Een aangepaste vergoedingsregeling en aanschaf van materiaten teidt tot extra
kosten waarvoor geen dekking is

Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op de formele besluitvorming in de gemeenteraad,
de voorgestelde regeling toe te passen bij de eerstkomende verkiezingen. Het is wenselijk
de raad hierin mee te nemen via de TILS-lijst.

Kanttekeningen en risico's
De organisatie van de verkiezingen is een taak die de gehele organisatie aangaat. Dit
moet leiden tot een grotere inzet van ambtenaren van afdelingen binnen de organisatie,
zodat de burgerbalie de dag na de verkiezingen gewoon open kan met uitgeruste
medewerkers van afdeling Publiekszaken.
Door de inzet van een nieuwe "frisse" ploeg tellers verminderen we het risico dat er door
vermoeidheid fouten gemaakt worden bij het tellen van de stemmen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Naar verwachting bedragen de extra kosten waarvoor geen dekking is € 38.245,00.
Dit bedrag bestaat uit: € 30.745,00 aan vergoedingen en € 7.5OO,OO aan materialen.
De meerkosten kunnen als volgt worden toegelicht.

Verooedinqen inzet verkiezingen
Op basis van de voorgestelde nieuwe vergoedingsregeling bedragen de kosten voor
vergoedingen afgerond € 48.500,00 per verkiezing (inschatting op basis van compensatie
van alle gewerkte uren in geld).
De kosten voor de vergoedingen met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen 2OL7
bedroegen afgerond € 27.500,00. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- € t7.340,33 voor vergoedingen aan niet-ambtenaren en enkele medewerkers van
de gemeente Weert (stagiaire/werkervaringsplek) ten laste van 0030800/
6343007 presentiegelden verkiezingen waarvoor begroot was € 7.555,00, en

- € 10.200,00 voor vergoedingen aan ambtenaren via salarisuitbetaling.

De meerkosten bedragen€30.745,00. Dit bedrag is als volgt berekend: de kosten voor de
nieuwe vergoedingsregeling (€ 48.500,00) minus het bedrag aan vergoedingen voor
ambtenaren via salarisuitbetaling (€ 10.200,00) minus € 7.555,00 (budget
presentiegelden 003080 0 / 6343007 ).

In de (meerjaren)begroting 2018 is het volgende opgenomen:
2018: 1 gemeenteraadsverkiezing, meerkosten € 30.745,00
2OI9: 3 verkiezingen (gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

op 20 maart 2019 en verkiezingen Europees Parlement op 23 mei 2Ot9),
meerkosten € 61.490,00.

2O2O:0 verkiezingen
202L: 1 Tweede Kamerverkiezing, meerkosten € 30.745,00

Aanschaf materialen
De kosten voor de aanschaf van materialen bedragen naar verwachting € 8.OOO,OO.
Vooralsnog worden deze kosten ten laste gebracht van het beschikbare verkiezingsbudget
ad € 500,00 (0030800/6343300). De incidentele overschrijding wordt verwerkt via de
reguliere P&C-cyclus.

Pagina 3



Kiezen met visie
In de derde bestuursrapportage van2OL6, waarmee de raad in de vergadering van
zt decemÞer 2oto heett ingestemci, is het voigencie opgenomen:
"In de meerjarenbegroting vanaf 2077, staat m.b.t. Kiezen met Visie een structurele
bezuinigingstaakstelling ingeboekt van € 20.000,-- op het product verkiezingen. Aangezien
het niet mogelijk is om deel te nemen aan experiment voor de Tweede Kamerverkiezingen
in maart 2017 (bijv. elektronisch sterllrllÈrl tellen, stentprinter-s, elektronisch stentnten of
een nieuw stembiljet) is het niet mogelijk de beoogde bezuiniging in 2017 te halen. Om
deze reden wordt voorgesteld een bedrag van € 20.000,-- over te hevelen naar 2017.
Wanneer in 2018 de mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan een experiment zal
getracht worden de bezuinigingstaakstelling te realiseren. Is deelname aan een
experiment m.b.t. verkiezingen niet mogelijk, dan zal de beoogde bezuiniging opnieuw
niet gerealiseerd kunnen worden."

Deelname aan een experiment m.b.t. de verkiezingen in 2018 (bijv. elektronisch stemmen
tellen, stemprinters, elektronisch stemmen of een nieuw stembiljet) is niet mogelijk,
waardoor de bezuinigingstaaktstelling niet gerealiseerd kan worden.

Uitvoering/evaluatie
In het tweede kwartaal van 2018 wordt de vergoedingsregeling geëvalueerd

Gomm unicatie/ partici patie
Bekendmaking door middel van correspondentie met personen die zich inzetten op de
verkiezingsdag.

Overleg gevoerd met
Intern:
Marianne van Dijk, medewerker KCC team Publiekszaken
Minke Weijers, teamleider Publiekszaken
Gerard van der Hoeven, hoofd afdeling Dienstverlening & Informatie
Patricia Vos, beleidsadviseur team Financiën
Chantal van den Oever, beleidsadviseur team Financiën
José Cox, administratief ondersteuner team Financiën
Ad van Halbeek, beleidsadviseur team HRM

Sandra Gielen-Belghali, medewerker fiscale zaken

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Niet van toepassing
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