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Onderwerp
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019

Voorstel
1. Voorzitters stembureaus te benoemen conform bijlage 1;
2. Plaatsvervangende voorzitters te benoemen conform bijlage 2;
3. Stembureauleden te benoemen conform bijlage 3;
4. Plaatsvervangende stembureauleden te benoemen conform bijlage 4;
5. Stemmentellers te benoemen conform bijlage 5.

Inleiding
Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de
Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap
Limburg.

Beoogd effect/doel
Zorgvuldig georganiseerde verkiezingen.

Argumenten
1.1 De genoemde (plaatsvervangende) voorzitters zijn allen ambtenaren (bíjlage 1en

2);
1.2 Volgens artikel E4 van de Kieswet benoemt het college van burgemeester en

wethouders voor elk stembureau voldoende leden en plaatsvervangende leden (zie
bijlage 3 en 4);

1.3 Bij elk stembureau worden stemmentellers toegevoegd om te helpen bij het tellen
van de stemmen (bijlage 5).

Kanttekeningen en risico's
De verkiezingen dienen zorgvuldig en efficiënt georganiseerd te worden. Genoemde acties
zijn daarvoor nodig.
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Financiële, personele en juridische gevolgen
De vergoeding voor (plaatsvervangende) stembureauleden bedraagt € 150,-. De
stemmentellers ontvangen een vergoeding van € 40,-. Ter dekking van de kosten voor de
verkiezingen is in de begroting 2OL9 budget opgenomen van € 60.000 (tevens bestemd
voor de verkiezing voor de leden van het Europese Parlement).

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De in de bijlagen genoemde personen verrichten hun werkzaamheden op de dag van de
stemming (20 maart 2019).

Com mun icatie/ participatie
Stembureauleden en tellers die in hetverleden deelnamen, zijn tijdens deze verkiezingen
ook bereid deel te nemen. De voorzitters komen uit de ambtelijke organisatie. Alle
deelnemers hebben zich gekwalificeerd middels e-learning.

Overleg gevoerd met
Intern:
-G. van der Hoeven, afdelingshoofd Dienstverlening
-M. Weijers, teamleider Publiekszaken
-J. Steijvers, medewerker Publiekszaken
-M. v.d. Luijtgaarden, financieel adviseur
-O. Vorage, adviseur HRM

Extern:
Stembureauleden en tellers;
Post NL.

Bijlagen:
1. Overzicht te benoemen
2. Overzicht te benoemen
3. Overzicht te henoemen
4. Overzicht te benoemen
5. Overzicht te benoemen

voorzitters;
plaatsverva ngende voorzitters ;
stem hrrreaulerlen;
plaatsvervangende stem bu reau leden;
stemmentellers.
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