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Onderwerp
Verkiezingen Europees Parlement.

Voorstel
1. Leden en plaatsvervangende leden stembureaus te benoemen/ conform de bijgevoegde
overzichten.
2. Een aantal van deze leden tot voorzitters van de stembureaus te benoemen, conform
de bijgevoegde overzichten.
3. Plaatsvervangende leden stembureaus en ambtenaren van de gemeente aan te wijzen
die het stembureau bijstaan tijdens de stemopneming, conform de bijgevoegde
overzichten.

Inleiding
Op donderdag 23 mei 2019 vindt in Nederland de verkiezing voorde Nederlandse leden
van het Europees Parlement plaats. Uw college dient met betrekking tot de
(plaatsvervangende) leden en tellers van de stembureaus enkele besluiten te nemen.

Beoogd effect/doel
Een efficiënte, effectieve en zorgvuldige georganiseerde verkiezing, die een goed verloop
heeft gekend.

Argumenten
1.1 Het is van belang dat er te allen tijde voldoende leden en plaatsvervangende leden
aanwezig zijn op de stembureaus.
Uw college benoemt tijdig de leden van elk stembureau en een voldoende aantal
plaatsvervangende leden (artikel E4 Kieswet).

1.2. De te benoemen leden en plaatsveruangende leden voldoen aan de vereisten van de
Kieswet.
Uit de Kieswet volgt dat als lid en als plaatsvervangend lid van het stembureau kunnen
worden benoemd degenen die meerderjarig zijn op de dag van de verkiezingen en na het
volgen van een training naar het oordeel van burgemeester en wethouders, over
voldoende kennis en vaardigheden beschikken op het terrein van het verkiezingsproces.

! Niet akkoord
tr Gewijzigde versie

tr A-stuk
n B-stuk
n C-stuk

De secretaris,

Totaal aântâl pagina's: 3
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

DV - PUZA - Publiekszaken B&W-voorstel:
DJ-720924

Zaaknummer:
720923

Publicatie:

Barry Hofland
(0495-575431 )

A.A.M.M. (Jos) Heijmans
baar

S B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WvE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

Weert,
11 april 2019

Beslissing d.d.: i"t-O S- 2î Nummer 5



De in de bijlagen opgenomen (plaatsvervangende) stemburcaulcdcn die tijdens de
Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen in maart van dit jaar zitting
hebben genomen op een stembureau, hebben voorafgaand aan die gecombineerde
verkiezing een verplichte (online) training gevolgd en hebben deze succesvol afgerond.
De te benoemen (plaatsvervangende) stembr-rreauleden die geen zitting hebben genomen

op een stembureau tijdens de gecombineerde verkiezingen in maart, dienen de verplichte
(online) training met goed gevolg af te leggen om daadwerkelijk zitting te kunnen nemen
op een stembureau.

Tevens volgt uit dc Kieswet dat niet voor benoeming in aanmerking komen degenen die:
- op de dag van de kandidaatstelling bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak van het

kiesrecht zijn ontzet;
- als lid van het hoofdstembureau dan wel het centraal stembureat¡ voor de

desbetreffende verkiezing zijn benoemd;
- als stembureaulid bij een vorige verkiezing hebben gehandeld of een handeling hebben

nagelaten in strijd met regelgeving op het gebied van het kiesrecht'
Van een uitzonderingssituatie, zoals hierboven vermeld, is ten aanzien van de te
benoemen leden en plaatsvervangende leden, niet gebleken.

1.3 De te benoemen leden en plaatsvervangende leden zijn geen (kandidaat) raadsleden.
lìrrcraenknmefrn dp hpcliecinn rr;rn hnf rollooo van htlroemeecter en wethottders van 23

november 1993 maken (kandidaat) raadsleden geen deel uit van een
stem bureaubezetting.

2.1 De in de overzichten genoemde voorzitters ziin ambtenaren.
Het stembureau bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, van wie er één

voorzitter is. Overeenkomstig de beslissing van het college van burgemeester en

wethouders van 2 juli 2013 worden slechts ambtenaren benoemd tot voorzitters van de
stembureaus (BW-006186),

3.7 Er dienen voldoende tellers aanwezig te zijn om het stembureau bij te staan bij het
tellen van de stemmen.
Plaatsvervangende leden en ambtenaren van de gemeente die het stembureau bijstaan bij
het tellen van de stembiljetten, moeten worden aangewezen door uw college'
De stemopneming zal na sluiting van de stembureaus enige tijd vergen omdat met het
rode potlood en een stembiljet wordt gestemd. Het is wenselijk om extra plaatsver-
vangende leden en ambtenaren van de gemeente te benoemen, die de leden van het
stembureau ondersteunen bij het tellen van de stembiljetten.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De vergoeding voor (plaatsvervangende) stembureauleden bedraagt € 150,-' Voor
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vergoeding van € 40,-. Ter dekking van de kosten voor de verkiezingen is in de begroting
2019 budget opgenomen van € 60.000 (tevens bestemd voor de gecombineerde
verkiezingen in maart van dit jaar).

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De in de bijlagen genoemde personen verrichten hun werkzaamheden op de
verkiezingsdag 23 mei 2019.
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Commun icat¡e/ part¡cipatie
De personen die worden benoemd, ontvangen een benoemingsbrief

Overleg gevoerd met
Intern:
Joanny Steijvers, team Publiekszaken
Paul Horstink, team Publiekszaken
Minke Weijers, teamleider Publiekszaken
Gerard van der Hoeven, afdelingshoofd Dienstverlening
Roel Bochem, financieel adviseur

Extern:
De te benoemen personen, opgenomen in de bijlage

Bijlagen:
Overzicht 1: leden van het stembureau die zijn ingedeeld;
Overzicht 2: plaatsvervangende leden die kunnen worden ingedeeld;
Overzicht 3: ambtenaren die als voorzitter zijn ingedeeld;
Overzicht 4: ambtenaren die als plaatsvervangend voorzitter kunnen worden ingedeeld;
Overzicht 5: tellers (personen die vanaf 21.00 uur assisteren bij de stemopneming) die

zijn ingedeeld;
Overzicht 6: plaatsvervangende tellers (personen die vanaf 21.00 uur assisteren bij de

stemopneming) die kunnen worden ingedeeld.
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