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Onderwerp

stembureaus verkiezing leden gemeenteraad/stemming referendum wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (WIV)

Voorstel

1. Stembureaus in te stellen en stemlokalen aan te wijzen;
2. Een mobiel stembureau in te zetten;
3. De zittingstijden en plaatsen van het mobiel stembureau vast te stellen;
4. De plaats van de stemopneming van het mobiel stembureau en het stembureau
stadhuis vast te stellen.

Inleiding

Op woensdag 21 maart 2018 vindt de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad en
de stemming over het referendum WIV plaats. Uw college dient met betrekking tot de
stembureaus, stemlokalen en het mobiel stembureau enkele besluiten te nemen.

Beoogd effect/doel

Een efficiënte, eftectieve en zorgvuldige verkiezing, die een goed verloop heeft gekend.

Argumenten

1.1 Na het instellen van de stembureaus en de aanwijzing van de stemtokalen is het pas
mogelijk dat een kiezer een stem uitbrengt in het stemtokaat
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Conform artikel E 3 van de Kieswet stellen burgemeester en wethouders één of meerdere
stembureaus in. Uit artikel I 4 van de Kieswet komt naar voren dat het college van
burgemeester en wethor.¡ders voor elk stemhrrreau een geschikt stemlokaal aanwijst.

Er zijn geen wijzigingen in de locaties van de stembureaus t.o.v. de Tweede kamer
verkiezingen 2Ul / .

Voorgesteld wordt de stembureaus in te stellen en de stemlokalen aan te wijzen volgens
onderstaand schema:

Trefcentrum voor Ouderen

1.2 Voldaan wordt aan de eis van tenminste 25o/o toegankelijke stemlokalen voor kiezers
met I icha melijke beperki ngen.

Van belang is dat tenminste 25olo van de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig
zijn gelegen en zo zijn ingericht, dat kiezers met lichamelijke 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. Stemlokalen dienen aan de eisen
gesteld in de checklist te voldoen om mee te tellen met de in de Kieswet genoemde 25olo.

De negen stembureaus en de daarbij behorende stemlokalen (360lo) met het teken
g,voldoen aan de gestelde criteria toegankelijkheid kiezers met lichamelijke beperkingen,
waarmee voldaan wordt aan de gestelde eis. De andere stemlokalen zijn wel toegankelijk
voor minder validen (met hulp), maar voldoen niet aan alle gestelde
toegan kel ijkheidscriteria.

Stembureau Stemlokaal Adres stemdistrict
1 Stadhuis È, Wilhelminasinoel 101
3 Odaschool Anielierstraat Anielierstraat 9
4 Blokhut Scoutinq Fatima Nieuwstraat 90
6 Soorthal Aan de Bron Maaslandlaan 3

7 Zorocentrum Hieronvmus Biest 43
8 Brede School Markeent St. Jozefslaan 102
9 Wiikoebouw Keenter Hart St. lozefskerkplein 3
10 Soortoark Graswinkel Fuutstraat 4
11 MFA Kimoeveld f,, St. Barbaraplein 2
t2 Soortoark Oo den Das f' Bocholterweq 89
13 Trefcentrum Willem Litienshof Willem Litienshof 16
74 Kantine SV Laar Molenakkerdreef 101
15 IKC Laar å Aldenheerd 10
t7 Schutterslokaal De Kranq Ittervoofterweo 70H
20 SBO Het Palet Beatrixlaan 1

22 Zorqcentrum St. Martinus ü Vooelsbleek 1

23 IKC Leuken û, Middelstestraat 77
24 Brede School Moesel t Stadhouderslaan 21
25 St. Theuniskaoel Altweefterkaoelstraat 6
26 Wiikoebouw Groenewoud Kesselstraat 28
27 Scoutino St. Job Leuken-Weert Klein Leuken 14
28 Stemlokaal Mocscl Nassaulaan 5
30 Odaschool Annendaal Annendaal 10
34 Gemeenschaoscentrum De Zaal Ê' Mariastraat 1

35 Fr. Strouxstraat 53
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2.1 Kiezers worden dan zoveel als 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 J 4a, eerste
lid van de Kieswet.

3.1 Het mobiel stembureau zoveel mogelijk in te zetten op locaties waar veel kiezers
komen (o.a. het station en in verzorgingscentra)

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, waarin staat dat
het college van burgemeester en wethouders de zittingstijden en plaatsen van het mobiel
stembureau vaststellen.

4.1 Het college van burgemeester en wethouders dient de plaats van stemopneming van
het mobiel stembureau vast te stellen.

Voorgesteld wordt om de stemopneming van het mobiele stembureau te laten
plaatsvinden in De Rogstaekerskamer van het stadhuis. Deze ruimte is geschikt voor het
verrichten van tellingen. De stemopneming vindt vanaf 21:00 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.

Tevens wordt voorgesteld om de stemopneming van het stembureau in het stadhuis te
laten plaatsvinden in de Wertha & Philips van Hornekamer van het stadhuis. Dit in verband
met de uitslagenavond in de hal van het stadhuis.

Kanttekeningen en risico's
Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting 2018 is budget voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en
de stemming over het referendum opgenomen. Kosten die verbonden zijn aan
stembureaus worden t.l.v. dit budget gebracht.

Tijd Locatie
06:15 - 08:30 uur Station NS
09:00 - 09:45 uur Oranjeflat, de Oranjetref
10:00 - 10:30 uur Woonzorgcentru m Zuyderborq h
11:00 - 12:00 uur Verzorg i ngshu is Ververshof
L2.t5 - t2.45 uur Gilde opleidinqen
13:00 - 14:00 uur Woonzorgcentrum Nedermazehof
15:00 - 15:30 uur Recreatieru i mte Geerten hof
16:00 - 16:30 uur Woonzorgcentrum Hushoven
18:00 - 20:00 uur Kantine SV Laar

Uitvoering/evaluatie
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Communicatie/ partici patie

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

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken :

. Gemeentelijkewebsite

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te qebruiken :

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern

Afdeling Publiekszaken, Marianne van Dijk

Afdeling Financiën, Chantalvan den Oever

Extern:
Elgenaren en beheerders stemlokalen

Bijlagen
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