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ONDER|ERP
Evaluatie verkiezingen 12 september 2012.
ADVIES
al Vaststellen van de evaluatie van de verkiezingen op 12 september 2012.
b) Besluiten ambtenaren bij de eerstvolgeùde verkiezingen als voorzitters van de
stembureaus te benoemen.
c) Besluiten een maximale leeftijdsgrens van 74 jaar te hanteren voor de inzet van
vrijwilligers op het stembureau vanaf het jaar 2014.
d) Besluiten om actief nieuwe (jonge) vrijwilligers te werven najaar 2013.
e) Besluiten om de overige aanbevelingen uit de rapportage uit te voeren bij de
eerstvolgende verkiezingen.
TOELICHTING
Relatie met vorin voorst-el :
Niet van toepassing.
Alnemeen:
Op 12 september 2012 vonden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. De
organisatie rondom deze verkiezingen is geëvalueerd. De evaluatie Ieidt tot een aaptal
aanbevelingen. Deze aanbevelingen hebben enerzijds betrekking op de inzet van
vrijwilligers op de stembureaus, anderzijds is er een aantal praktische (facilitaire)
aanbevelingen. Het opvolgen van deze aanbevelingen Ieidt volgens de opstellers van de
evaluatie tot een beter verloop van de verkiezingsdag.
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Hieronder volgen de belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie.
. Stel ambtenaren als voorzitter van de stembureaus aan. Instrueer deze ambtenaren
van te voren goed en uitgebreid over hun rol en verantwoordelijkheden, de werkwijze
tijdens de verkiezingsdag (zoals controle van documenten), een duidelijke planning
(met voldoende rustmomenten voor ieder Iid) en het proces van tellen en invullen van
het proces-verbaal.
. Hanteer een maximale Iee|ijdsgrens voor de inzet van vrijwilligers op stembureaus.
Voorgesteld wordt om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen vrijwilligers aan te
stellen die een Ieeftijd hebben van 18 tot en met 74 jaar.
. Najaar 2013 actief op zoek naar (jonge) vrijwilligers die als Iid of teller op de
stembureaus actief willen zijn tijdens de verkiezingsdag.
De overige aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van de evaluatie (bijgevoegd).
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Niet van toepassing.
FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Als er nog handmatig moet worden geteld bij de volgende verkiezingen en er worden extra
tellers ingezet, heeft dit gevolgen voor het aantal uitbetalingen van de
vrijwilligersvergoedingen. Verder kost het werven van nieuwe vrijwilligers (beperkt)
budget. Deze kosten worden betaald uit het huidige budget 'verkiezingen ', dat in de
begroting 2014 wordt opgenomen.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belanq'?:
4* Inwoners va n Weert
4. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specincatie.. Huidige vrijwilligers van stembureau.
Geadviseerd wordt de volqende communicatie-instrumenten te .nebruiken-'.
4. B ri ef
4. Pe rs be ri cht
Geadviseerd wordt de volqende naoicinatie-instrumenten te qeb ruiken :
4* N iet va n toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
Intern is overleg gevoerd met de betrokken medewerkers Publiekszaken.
Extern :
Met externen is geen overleg gevoerd .
BIJLAGEN
Ooenbaar:
Evaluatie van de verkiezingen op 12 september 2012 (Gemeente Weert)
Niet-onenbaar'.
Niet van toepassing
Pagina 2
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Opgesteld door:
D a t u m :
Petra Bulk, Barry Hofland, Marianne van Dijk en Eliane Kiezebrink van de
afdeling Publiekszaken
20 juni 2013
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1.
De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 12 september 2012. Normaal gesproken
vinden Tweede Kamerverkiezingen om de vier jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de
vrapg of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provincialç staten of gemeenteraden). Door
de val van het kabinet Rutte, werden er vervroegde verkiezingen gehoudep pp 12 september
2012.
INLEIDING
1.1 Ontwikkelingen gemeente Weert
Het jaar 2011 en 2012 étond voor de gemeente
Weert in het teken van het de reorgapisatie in het
k d kan het organisatieontwikkelingstraject
a er
FLOW (flexibel ondernemend Weert).
Afdelingshoofden en ieamleiders moesten opnieuw
solliciteren en medewerker: konden of moesten
hun belangstçlling tonen voor de beschikbare
funciies. Vervplgens vond het plaatsingsproces
plaats, dat voor het grootstq deel in april 2012
rond was,
Voor de afdeling Publiekszaken, de afdeling die verantwoordelijk is voor de organisatie van de
verkiezingen, had dit plaatsingsproces tot gevolg dat een aantal medewerkers zich voor het eerst
gingen bezig houden met de organisatie van de verkiezingen. Zo waren dit de eerste verkiezingen
h t er 1 januari 201à benoemde afdçlingshoofd maar kregen opk twee medewerkers
voor e p
l .
Publiekszaken nu een nadrukkelijkere rol in de voorbereiding van de verkiezingen, valiwege het
vertrek van de medewerker die afgelopen jaren deze rol vervulde. De beleidsmedewerker en
applicatiebeheerder Publiekszaken waren de enigen die eenzelfde rol vervulden als afgelopen jaren
in de aanloop naar de verkiezingsdag.
1.2 Het çode .potlood in plaats van stemmachines
Bij àege verkiezingen op 12 september 2012 is geàrùik gemaakt van 'het rode potlood'. Dit
betekent dat de kiezer op hçt stembiljet met een rood potlood zijn of haar keuze moest maken. Er
is dus geen gebruik gemaakt van stemmachines. Dit heeft tot gevolg dat de uitslag na sluiting van
het àtembure|u met de hand geteld moest wordçn. Weert was de Iaatste gemeente in Limburg die
'> nachts rond 03.15 uur, de verkièzingsuitslag bekend maakte.
1.3 Evalueren is Ieren van de ervaringen
D luatie is opgesteld met als doel te Ieren van de ervaringeh van de verkiezingen 2012 en
eze eva
de aanbevelingen mee te riemen in de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De
evaluatie is gebaseerd op de volgendq informatie:
* Waarnemingen en ervaringen van de organisatoren van de afdeling Publiekszaken zelf, zowel
in de voorbereiding als op de dag zelf tijdens de bezoeken op de stembureaus (het
afdelingshoofd, de beleidsmedewerker, twee klant contact centrum mëdeweàkers en de
applicatiebeheerder);
. ervaringen van collega's die op de verkiezingsdag zelf een rol hadden op het stembureau (als
Iià of voorzitter en/of teller) : hen is gevraa.gd via mail hun ervàringen en verbeterpunten d6or
te geven (12 reacties);
. vragenlijst via internqt onder inwoners van Weert over het stemmen en de stembureaus (47
respondenten).
De volgende verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, staan gépland op 19 maar't 2014. In
deze periodé staat in Weert ook de verhuizing naar het nieuwe stadhuis gepland.
Ook op 22 mei 2014 zijn er verkiezingen gepland, namelijk de verkiezingen voor het Europees
Parlement.
Evaluatie van de Tweede Sàmer verkîezingen op 12 septèmber 2012, Gemeente Weert
à
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partij terecht komt.
Evaluatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
4



BIS BenW adviezen - 6186

.

De openingstijden zijn in de periode 24 juli 2012 tot 3 augustus 2012 verruimt voor het afleggen
van ondersteuningsverklaringen. Gedurende deze periode kon men ondersteuningsverklaringen
afleggèn bij de balie van bùrgerzaken tussen 09.00 en 17.00 uur.
2.3 Stempassen
Wettel|k kader
Kiesgçrechtigden krijgen
2012) op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen : een stempas. Met een stempas kan in
lè(l)7'';'';l))t;rYtptq)i)l)lilf))q()))ll(l1!l1|))))jjy l)7l)1C' ' Fitlyr (t , elk stembureau binnen de gemeente gestemd worden .
' 'ë'.); 'ù -1 ill.pô p jjttjllllll|) 111) 11|)) /)@,)|) 1111|121:|) )(''ë!')i:f!ë.-, | ||t ||p)p |j ||||r')) |'.t)jyy.:ëë|E. |. j .
' .ël|).lël| .ë:i)1.- .y('' !y.të... ë .:..:... ..: :.:ëë) i.i . . . . ..)) |ï(| |y itjëlëëgpj|jy.y . j.rjtr..: .,|||-
'|jltjô'j y.' y ï.j yèjjqj jjjjjjll ! )ë yj) ljjjjtlq yj ë jj)
.tipk'' .l1)j,.ë|ë2!I!t))',' p))l.? i. jjjjr,yljkjjjy.,jll.. op de stempas staat het adres van het voor de kiezer
, ., . y, j..wj,jjjjjjgj. y ,
', -., ',- kl.t))j. ë, yyrjjprj,rllr.jik.jtt. dicutsbijzijnde stembureau. Dit neqmt niet weg dat een
. -- '||-)))| ;--.!.ë| p(. .. . .. ! j.ir(ë;-;. r-- . . . . .
''. ,t ! . kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente
ù ''t' 'tiijlj, zjjn stem kan uitbrengen.
'%)@ (.)të,ë,q''')'E$)(,..i):ir!.III .
.è'#||rr':r'El.|j .|ëy .;'# t (.'||)tt' |) . '.''.) y:j)ll))@t.ët.p. . q.. ..
. ..:è''à!;ë;:E!ë-;i|ë..è- 1: .!l. |ï|l||.i .. .i:III.I- '.'' 7 '
Situatie gemeente |eert
In Weert zijn de stempassen tijdig, op 23 auguytus 2012,
' verstuurd. Op de stempas is het adres opgenomen van het
voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau.
uiterlijk veertien dagen voor dq verkiezingen - (uiterlijk 28 auèustus
2.4 Volmacht (iemand anders Iaten stemmen)
Wettelqk kader
. . . ' ''
Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld doot werk, ziekte of
vakantie - kan hij een andere kiezer machtigèn dit voor hem te doen.
Het initiatief tot het verlenen van een volmacht Iigt nadrukkelijk bij de kiezer, en niet bij zijn
gemachtigde. Het is verboden om vplmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiez|rs vragen
Mens hen te mogen stemmen).
na
Situatie gemeente Weert
In Weert zijn er 33 schrioelijkq volmachten verleend. Er zijn geen signalen ontvangen die Ieiden
tot een vermoeden van het ronselen van stemmen.
2.5 Kiezerspas (stemmen in
èen andere gemeente)
Wettelljk kader
Als een kiezer voor de Tweede Kamq|erkiezing in een andere gemeente wil stemmen dan waar
hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden
g .
Situatie in Weert
Er zijn in Weer't
70 kiezerspassen aangevraagd.
Evaluatie van de Tweede Kamelï verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
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2.6 Vervangende stempassen
Wettelqk kader
Kiezers hebben de mogelijkheid om een vewangende stempas aan te vragen wanneer de
oorspronkelijke stempas in het ongerede is geraakt. De burgemeester heeft van de mogelijkheid
ebruik gemaakt om de termijn voor het indienen van een verzoek, te verlengen tot de dag voor
de verkiezing.
Situatie in |eert
kt of beschadigd, wat leidde tpt eèn verzôek voor een
In weert zijn 52 stempassen kwijt geraa
vervangende stempas.
De verstrekking van een ve|angende stempas wordt opgenomen in het régister van ongeldige
stempas|en (ROS).
2.7 Register ongeldige stempassen
Wetteli)k kader
Elk stembureau beschikt over een register van ongeldig verklaarde stempassen (ROS). Dit register
dient om te voorkpmen dat een niet-kiesgerechtigde aan de stemming deelneemt of tweemaal zou
willen stemmen.
Dit kiezersregister dient op de dag van stemming in alle stembureaus beschikbaar te zijn (en op
tafel te Iiggen). Hier dient de burgemeester voor te zorgen (zie Kieswet, art. J 17).
In de volgeàde gevallen. is een stempas ongeldi|:
. stempassen in plaats waarvan een kiezerspas, een briefstemàewijs of een volmachtbewijs is
afgegeven;
d kiezer een vervangi nde stempas is uitgereikt,
w stempassen waarvoor op verzoek van e
bijvoorbeeld omdat hij zijn stempas is kwijtgeraakt of omdat hij de stempas niet heeft
ontvangen ;
stempassen die ten onrechte zijn kerstrekt of die zijn verstrekt aan pèrsonen die tussen de
dag van verzending en de dag van stemming zijn overleden;
. jtempassen die zijn ontvreemd, dan wel anderszins onrechtmatig in omloop zijn, bijvoorbeeld
door een fout tijdens de productiq of distributie.
Situatie gemeente |eert
Weert beschikte op de verkiezingsdag ook over een register ongeldige stempassen (ROS). Ook de
stembureaus hadden dit register meegekregen (in de stemko|er). Over het gebruik van dit
register op de stembureaus wordt in hoofdstuk 3 ingegaan.
2.8 stembureaus
|ette/tjk kader
Burgemeester en wethouders (B&W) stellen binnen hun
g|meente één of meer stembureaus in. Een stembureau
bestaat uit minstens drie en maximaal zeven Ieden.
Burgemeester en wethouders (B&W) zijn
verantwoordelijk voor het (tijdig) benoemen van
voldoende Ieden en plaatsvervangers. Ook kunnen B&W
speciale 'tellers' aanwijzen die het stembureau ondersteunen bij het tellen van de stemmen na
sluiting van de zitting van het stembureau. De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.
Heç mobiele étembureau mag afwijken van deze tijden (eerder beginnen en eerder afsluiten).
Evaluatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente |eert
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De stembureaus zijn in praktische zin verantwoordelijk vopr het veràoop van de verkiezingen in
hun eigen stemdistrict. Ook zijn zij verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de regels uit
de Kieswet. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het stembureau om de orde in
het stemlokaal te handhaven.
Voor elk stembureau wijzen burgeM'eester en wethouders een geschikt stemlokaal aan. In eeh
j '' '
stem okaal kan meer dan één stembureaù zijn gevestigd. Het stemlokaal is zo ingericht dat het
stemgeheim is gewaarborgd. De Kieswet kent daarnaast nog enkele beqalingen voor de inrichting
van het stemlokaal (Kieswet art. J 16, art. 17, J 18).
Ten minste 25% van de stemlokalen moet toegankelijk zijn voor mensen met een lichametijke
beperking.
B&W moeten uiterlijk vier dagen voor de stemming huis aan huis een Iijjt met adressen van
stemlokalen verspreiden, samen met de kandidatenlijstep. Zo weet de kiqzer op welke plaatsen
binnen de gemeente hij kan stemmen. Dit is geregeld in de Kieswet art. J 4 en het Kiesbesluit art.
J 1 .
Situatie gemeente |eerf
De gemeente Weert telde op 12 september 2012 26 (vaste) stembureaus en één mobiel
stembureau. De vaste stembureaus waren geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
Er is in Weert voor gekozen om het aantal stembureaus hetzelfde te Iaten zijn als de vorige keer.
Wel zijn twee stemlokaties aangèpast omdat deze niet meer bestonden. De twee nieuwe
l
ttemlokaties zijn basisschool Leuken en wijkgebouw keenterhao. Ook is één stemlokatie
verplaatst (Brede School Moesel).
Op onderstaand kaartje zijn de stembureaus en stemdistricten van Weert (en Laar) te zien.
Sommige stembureaus in Weert Iiggen redelijk dicht bij elkaar. Bekeken wordt of er per
stemdistrid ook andere Ioèaties mogelijk zijn, zodat de stembureaus nog beter verspreid zijn over
Weert.
Figuur 1 : Iocatie van stembureaus en stemdistricten Weert en Laar
Evaluatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
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In bijlage 1 zijn de namen en adressen van alle 26 stembureaus van Weert ùpgenomen, inclusief
de kaartjes met de stembureaus van de dorpen Tungelroy, Altweeoerheide, Stramproy en
Swaobroek.
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Vooraf zouden elf
stembureaus (42%) extra goed toegankelijk zijn, maar in de praktijk bleek één van deze
stembureaus niet goed toegankelijk voor minder validen (Trefçentrum Willem Litjenshof). Weer't
Voldoet hiermee wel ruimschoots aan de eis van het Ministerie, om 25% van de stemlokale
toegankelijk te Iateh zijn voor mensen met een Iichamelijke beperking. Tien van de 26
stembureau's (38,5%) waren extra goed toegankelijk voor miider validen.
Ook Weert heeft de achterzijde van de kandidatenlijst benut om gemeentespecifieke informatie
kwijt te kutnnen.' Deze informàtie in tijdig aangeleverd bij de drukker (in ons geval Procura), die
het drukken van de kandidatenlijsten heeft verzorgd. Op die kandidatenlijst is ook met een
symbool aangegevèn welke stemlokalen extra goed toegankelijk waren voor mensen met een
bepeçking.
In Weert zijn de kandidatenlijsten met de adressen van de stemlokalen (door PostNlö huis aan
huis verspreid op 30 auguytus 2012. De kandidatenlijsten moesten uiterlijk 6 september 2012
huis-aan-huis bezorgd zijn.
2.9 Mobiel ytembureau
Wettelqk kader
Als aanvulling op de gewone stembureaus kunnen burgemeester en wethouder| een mobiel
stembureau instellen. Zo'n bureau kan op de verkiezingsdag verschillende Iocaties aandoen, zodat
bijvoorbeeld lichamelijk gehandicapten en ouderen dichter bij huis kunnen stemmen. Ook kan
een bijzonder stembureau worden ingesteld op publiekstrekkende Iocaties, zoals winkelcentra en
stations. Het mobiele stembureau mag afwijken van de vastgestelde openingstijden (eerder
beginnen en eerder afsluiten).
Situatie gemeente weert
Ook in Weert is er op 12 september 2012, iet als voorgàande jaren, een mobiel stembuieau
ingezet. Deze is ingezet op het Ns-station, in winkelcentrum De Munt en in verschillende
verzorgingstehuizen. Het mobiele stembureaus is om 06.15 uur gestart. De sluiting van de Iaatste
zittingstijd was om 20.00 uur.
Gemerkt is dat vooral op het station veelvuldig gebruik is gemaakt van het mobiele stembureau.
vanuit de NS is van tevoren voorgesteld om een vast stembureau te plaatsen op het Ns-station.
Daar is in 2012 geen gebruik van gemaakt, In winkelcentrum De Munt werd in mindere mate dan
op het station gebruik gemaakt van het mobiele stembureau (mede omdat het stembureau op het
s'tadhuis vlakbij is). De plaats van het mobiel stembureau, onder de trap nabij de ingang van de
Alber't Heijn, wordt overigens aangewezen. '
Verder is de inret van een mobiel stembureau in winkelcentrum De Munt niet noodzakelijk, mede
omdat het stembureau van het stadhuis, vlakbij is (nog geen 100m verderop). Beter is het om het
mobiele stembureau, naast het station, zo veel mogelijk in te zetten in verzorgings- en
verpleegtehuizen.
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Hier is geen (maximum) aantal aan verbondçn. De Ieden van het stembureau worden aangesteld
door het college van B&W van de gemeente. De gemeenten instrueren de stembureaus hoe ze
hun stemlokaal moetep inrichten.
Op een stembureau diehen permanent minimaal drie Ieden aanwezig te zijn. Met het oog op de
lange openingstijden is het raadzaam om voldoende plaatsve|angende Ieden te benoemen, zodat
gerouleerd kan worden.
Geadviseerd wordt om terughqudend te zijn met de benoeming van personen die tevens kandidaat
zijn bij de betresenàe verkiezing. Zij hebben immers belang bij de uitkomsten van de stemming.
De wet stelt geen leezijdsgrens voor leden van stembureaus, onder- noch bovengrens. Wel wordt
een Iid vap een stembureau in staat geacht om de verantwoordelijkheid te nemen die bij dië
functie past. Bij die beoo/deling kan Ieeftijd een rol spelen.
D hoogte van het presentiegeld van stembureauleden is niet wettelijk geregeld. teder
e
gemeentebestuur bepaalt zelf of er presentiegelden worden toegekend en wat de hoogte daarvan
is. De presentiçgelden gijn in principe belastbaar inkomen.
Als ambtenaren zitting hebben in een stembureau, doen ze dit niet in hun functiq maar als
vrijwilliger en hebben dus recht op een eventuele vergoeding. Er zijn in de praktijk zijn er
rejelingen geiroffen yoor het geval ambtenaren lid zijn van een stembureau: onder werktijd met
ontvangst van presentiegeld, onder werktijd mét compensatie van de overuren, met verlofopname
enz. De burgemeester heeft, als hoofd van hoofd- en centraal stembureau, geen recht op
presentiegeld.
Situatie gemeente Weert
De gemeente Weert heeft in de afgelopen jaren een bestaid met 'vrijwilligers' opgebouwd. Deze
vrijwilligers willen graag ingêzet worden tijdens de verkiezingen. Veel van de vrijwilligers doen dit
al jaren. De gemeente waardeert het dat deze vrijwiligers zich al zo Iang inzetten tijdens de
verkie|ingen. Zonder hen is een goed verloop op de stembureaus vrijwel onmggeljk.
Grotendeels kon voor de aanstelling van krijwilligers tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12
september 2012 geput worden uit het bestand dat afgelopen jaren is opgebouwd. In twee gevallen
konden vrijwilligers die ook nog op àe kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen stonden
en die hun Iidmaatschap n6g hiet formeel hadden opgezegd, niet als vrijwilliger voor deze
kiezingsdag worden aangesteld.
yer
Het eigen maken van de taken en werkwijze op een stembureau is een eigen
verantwoordelijkheid, maar daarin biedt de overheid wel ondersteuning. Het ministerie van BZK
heeft een Iieldere instructie op internet geplaatst, inclusief een e-learningmodule. Verder heeft de
j
gemeente Weert de week voor 1 september 2012 drie informatiebijeenkomsten georganiseerd
(twee 's avonds voor de vrijwilligers buitèn de gemeente en êep overdag voor de deelnemenàe
ambtenaren). Ook zijn handouts |emaakt en uitgereikt.
De vrijwilligers (voocitters, Ieden en tellers) krijgen een vergoeding per uur voor het werk op de
verkiezingsdag àelf. In 2012 was dit een bedrag van C 10,36.
De Ieeftijd val) de Weerter vrijwilligers varieert van 20 jaar tot ruim 80 jaar. De gemeente Weert
heeft atgelopen jâren in een klein aantal gevallen vrijwilligers gevraagd niet Ianger actief je zijn op
een stembureau, vanwege de te vervullen rol. In veel gevallen had dit te maken met een erg hoge
Ieeftijd van de vrijwilliger in relatie tot de verantFoordelijkheden op het stembureau.
In 2012 hebben negen nieuwe vrijwilligers zich aangemeld om tijdens de verkiezingen bij te
dragen door op de stembureaus actief te zijn. Verder zijn ambtenaren actief benaderd om deel te
nemen aan de verkiezingjdag (als Iid of als voorzitter of als teller). Tien nieuwe ambtenaren
hebben zich hiervoor aangemeld. Meer ambtenaren dan voorheen hebben een rol gekregen tijdens
de verkiezingsdag op 12 september 2012.
Evaluatie van de Tweede Kamèr verkiezingen op 12 septembèè 2012, Gemeente Weert
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Bij het onde|erdelen van de vrijwilligers spelen de volgende aspecten een rol :
. yoldoende aantal vrijwilligers per stembureau;
. voorkeur van vrijwilligers vpor een bepaald stembureau;
m voorkeur van vrijpilligers voor samenwerking met andere vrijwilligers.
Het komt onder vrijwilligers voor dat ze per se een bepaald stembureau willen bemensen, vaak
ook nog met bepaalde mensen. Het is een hele puzzel om iedereen tevreden te stellen en daarbij
ook de stembureaus voldoende goed te bemensen. De communicatie met vrijwilligers verliep
meestal schrioelijk of telefonisch, omdat een groot gedeelte van de doelgroep geen e-mailadres
heqft. Dit bemoeilijkte wel eens een snelle communicatie en kostte veel tijd van de betre|ende
medewerker Publiekszaken.
2.11 Facilitaire zaken
Brengèn van de stemhokjes
Dè afàeling ôpenbaar Gebied heeft gezorgd voor de bezorging
hulpmiddelen (zoals bewegwijzering, rampen voor de
van de stemhokjes en andere
toegankelijkheid etc.) op de aangewezen
stembureaus. Dit is over het algemeen prima verlopen. Wel blijkt bij een aantal stembureaus de
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|||||||!| |||'||||| ||''||'| ||'||||| ||-| |||||-|| ||||l |||'||||| ||'||-| ||||| ||||| ||||| ||-''||||p ë' j -| |ù..|; |'.j.léj -11 -| |) ||jj) ..,é) ùë|| j '|ï- |ljjj : ' |ù| - .- | à-||jjj| |'|. . ' .' . . .) ,|.. |ï.. |. jjjk ttytjjjjjë kr).jr. |.ë ll.Ijtj t . ,. . . ' ja |-;. tt | t). ttà ëë..E. . ....ë.,|..|||;j.- ,,
|||)-)'))|j| ||||) |||||ï'' ' ' û|)|- . . -. . . || y |||| -|g., - ,. -| .. ëù|| ë é|jjj |||||||j, . . ||' |jj| j. . . ---é||jj | ? |||-.-.--... |j--. : |--j,ëj!-,jjj y. |. . .éù.. . .-.. . y
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stemkoffer een paar dùbbele documenten zaten. jjtjltlll ''jt'j - ':, - i (ë rjjytjj
ljj. y ). jàj! .-.',l,y ||k||| . . . . '()|| . |yyy
Verder Zijn er gee 13 klachten bi n ne ngekomen over lltttj ''-,j @ l.-o-j
yjuë , j jjjjyyyyy
de inhoud Van de StemkoFers Of dat bepaalde )Y ''
documenten of materialen ontbraken. |1 ilillllllilèil|lll/t
lt |111|1|1 . . . . .. . .. - . ë.. ë . .... ë' ë'ë '.'ë ë'ë.( . . . .... .. 'E'il.jll!!l'! -11) |'
Enkele stemko|ers zijn versleten en zijn niet meer ljj)ttj )ë EE: ir..' E q ë IE E Eèèè y q .2.ië k!
zo stevig. Daarom wordt een aantal nieuwe E E E E E E E E E ' ' ' '
stemko|ers aangescha|.
Lùnch
De Iunch voor de vrijwilligers op de stembureaus is, anders dan voorgaande jaren, verzorgd door
de cateraar van de gemeente Weert zelf. Dit was goedkoper en was verder prima verzorgd, Er zijn
slechts twee opmerkingen gemaakt (dat het broodje gezond werd gemist en dat meer variatie
wenselijk is in het bijgevoegde drankje). Verder is het uitrijden van de Iunches eeri
pandachtspunt: enkele vrijwilligers belden de gemeente om te vragen waar de Iunch bleef. Deze
aandachtspunten worden bij de volgende verkiezingen meegenomen.
Evaluatie van dq Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
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3.
Dit hoùfdstuk gaat in op de verkiezingsdag zelf: hoe is die yan begin tot eind verlopen? Het tellen
van de stemmen komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
DE vERKzszzNGsoAs ZELF
3.1 Ophalen stemkoffers en stembiljetten
Voorgaande verkiezinjen werden de stemkosers en stembiljetten door een voèrzitter of Iid de dag
voorafgaande aan de verkiezingsdag opgehaald en mee naar huis genomen. Dit 'mee naar huis
nemen' vormt een te groot risico, omdat deze materialen voldoende veilig moeten zijn
opgeslagen (voorkomen van fraude). Bij deze verkieizingen is er dan ook voor gekozen om de
stemko|ers en stembiljetten tuséen 0d.15 en 06.45 uur op de verkiezingsdag zelf op te halen van
het stadhuis in Weert. De stemko|ers en stembiljetten werden de dag voorafgaande aan de
verkiezingen in het stadhuis (bij de balies burgerzaken) klaargèzet per stembureau. Het was een
kwestiè van opladen op een steekwagentje en inladen in de auto van v6orzitter of Iid stembureau.
Drie medewerkers van Publiëkszaken waren aanwezig om de vrijwilligers hiermee te helpen. Dat
was voldoende. Het verliep ylotjes, hoewel enkele vrijwilligers wel klaagden over dat de dai zo
ROQ la n| er Wetd . '
3.2 Toegankelijkheid stembureaus
In Weert paren 10 van de 26 stembureaus (38,5%) extra goed toegankelijk voor minder validen.
Dit hebbeh medewerkers van de afdeling Publiekszaken vantevoren gecontroleerd aan de hand
van de checkljst van het ministerie van BZK.
Uit de vragènlijst onder kiezers blijkt dat bijna 77% van de kiezers (33 respondenten) tevreden
was ùver de toegankelijkheid van het stembureau. Zo'n 16% (7 respondenten) antwoordt neutraal
op de vraag in welke mate men tevreden is over de toegankelijkheid van het stemlokaal. Bijna 5%
(2 respondenten) was ontevreden. Deze twee respondenten stemten in basisschool Leuken en
Odaschool Annendqal. Uit de reacties van embtenaren bljjkt dat de toegankelijkheid van
j
stemlokaal M29 onvoldoen è was. De toegankelijkheid van stembureaus wordt bij de volgende
verkiezingep opnieuw serieus bekeken en opgepakt.
3.3 W|arborging stemgeheim
Uit de enquqte blijki' dat 17% van de kiezers (7 respondenten) ontekreden is over de inrichtihg
h I k I en de waarborging van hét stemgeheim. Iets meer dan de helft (54%) was wel
van et stem o aa
tevreden (27% 'neutraal'). Bij de open tekstvakken hebben klezers de volgende opmerkingen
gemaa kt :
. oyer de schouder mee kunnen kijken;
. verkeerdë opstelllng stemhokje waardoor inkijk door stembureauleden mogelijk was;
. geen privacy in stemhokje;
. door de Iange Iijsten die Jie moest uitvouwen, konden mensen ongeveer zien waar je op
stçmde;
| stemhokje niet met gordijn afgeschermd ;
. mogelijkheid om via internet te stemmen met behulp van DigiD in plaats van in een gammel
stemhokje met een rood potlood.
Bij de gemeenteraadsvçrkiezingen zullen de stembiljetten anders van opzet zijn. Belangrijk
aandachtspunt voor de volgeridè verkiezingen is een dusdanig gekozen opstelling van de
stemhokjes, de tafels en de stembus, zodat het stemgeheim zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.
Het stemhokje afschermen met een gordijn is wettelijk niet toegestaan.
3k4 Controles op het stembureau tijdens het stemmen
Op het stembureau vinden gedurende het stemmen verschillende controles plaats:
. controle op juiste opstelling stemhokje, stembus, tafels en *loop' (waarborging stemgeheim);
. contf-ole van juistheid stempas, geldigheid Iegitimatiebewijs en de combinatie van beiden;
. controle van de stempas in het register ongeldige stempassen;
Evaluatie van de Tweede kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente |eert
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. controle op het deponeren van het ingevulde stembiljet in de stèmbus;

. controle op een ordelijk verloop van de stemming.
belang is dat bij de volgende verkiezingen
vrijwilligers actief zijn, die de controles
nauwgezet opvolgen. De voorzitter is
. verantwoordelijk voor
verkieàingsdag op
een
het stembureau en
goed verloop van de
het toepassen van de regels uit de Kiéswet. De voorzitter
k in staat zijn om Ieden van het stembureau te wijzçn op het op juiste wijze vervullen
moet dan oo
van hun rol en het uitvoeren van de hierboven genoemde controles.
Uit eigen waarnemening van medewerkers
Publi|kszaken op de stembureaus is
geconstateerd dat op verschillende bureaus Iaks
werd omgegaan met controle van stempassen,
Iegitimatiebewijzen en yooral het register
ongeldige stempassen. Verder was er hier en
daar onvoldoende oog voor het deponeren van
het ingevulde stembiljet in de stembus. Van
van de kiezers geeft goo/o via de internetenquete aan, dat de stempas en het Iegitimatiebewijs
volledig werdèn gecontroleerd (37 respondenten). Twee respondenten geven aan dat er deels
Ferd gecontroleerd en 1 gaf aan dat stempas en Iegitimatiebewijs niet werden gecontroleerd.
:.5 Gebruik tudlijst
Bij een àantal stembureaus werd tijdens het uitbrengen van de stemmen gebruik gemaakt van
een turflijst. Met deze turïlijst turft men het aantal mensen dat gaat stemmen en dat een
tembiljet in de stembus doet. Het invullen van de tudlijst is aan te raéen, omdat dit 's avonds
S
ondersteunend is bij de stemoppeming. Ondanks de gegeven voorlichting en instruèties is op veel
bureaus geen gebruik gemaakt van de tudlijst. Bij de volgende verkiezingen is het van belang dat
stembureaus gebruik maken van de turflijst, zodat dit ondersteunend is bij de ptemopneming 's
avonds. Het opstellen van het proces-verbaal kan hierdoor makkelijker plaatsvinden.
3.6 Inzet van de vrijwilligers op het stembureau
Verschillende ambtenaren geven aan dat drie personen 'achter de tafel' koldoende is. Een vierde
en vijfde ùerjoon kan op de achtergrond aanwezig zijn om in te springen bij pauzes of
toiletbezoek. De voorzitte'r is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het stembureau en
wijst de taken toe. Hij ziet er ook op toe dat de Ieden de stempassen en Iegitimatiebewijzen
voldoende goed controleren op juistheid en echtheid.
Op enkele stembureaus zijn (ve|elende) discussies ontstaan tussen Ieden en voorzitter, wat hier
en daar zelfs Ieidde tot een onprettige sfeer. Verschillende ambtenaren geven aan dat sommige
voorzitters niet geschikt zijn voor hun rol op het stembureau.
Tijdens de bezoeken op de stembureaus werd geconstateerd dat enkele stembufeauleden erg
onge'l'nteresseerd waren in hun werk. Het controlçren van de Iegitimatie en stempassen Iukte vaak
nog wel maar hier en daar werd niet gekeken naar het register ongeldige stempassen en of het
stembiljet ook daadwerkelijk in de stembus jing. Enkele stembussen stonden ook op een
verkeerde plek, waardoor er onvoldoende zicht was of het stembiljet wel in de stembus werd
gedaan. Tijdens de bezoeken van de medewerkers Publiekszaken is dit op enkele plekken
aangekàa|, soms met en soms zonder succes, afhankelijk van de opstellinj van de
vporziter/leden.
In enkele gevallen waren er slechts twee Ieden actief aanwezig in het stemburean en waren de
anderen aan Iiet kletsen of pauzeren.
Geconstateerd kan worden dat sommige voocitters en Ieden zelf de werkwijze op het stembureau
bepalens vaak op basis van hun jarenlange ervaring en eigen inzichten. De werkwijze zoals
Evaluatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Wèert
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Iandçlijk voorgeschreven (in de Kieswet) werd op verschillende stembureaus niet opgevolgd (zoals
cpntrole stempas in register ongeldige stempassen opstelling tafels, stemhokjes en stembus en
. ?'
gebruik tu|lijst).
Op het merendeël van de stembureauà yerliep hçt hele proces van stemmen goed. Deze
stembureaus bestonden vaak uit een kundige voorzitter die heldere instructies gaf en Ieden die
hun taak uiterst serieus namen. De onderlinge samenwerking en afstemming tussen voorzitter en
Ieden was op deze stembureaus goed te noemen.
3.7 Algemeen oordeel stemmen
Uit de internetenquete blijkt dat zo'n 65% van de kiezers tevreden was over de wij|e waarop men
zijn/haar stem kon uitbrengen. Zo'n lgö/o was neutraal hierover. Van de respondenten was 13,5%
ontevreden. 'Deze ontevredenheid had met name te maken met de waarborging van het
stemgeheim (zie ook paragraaf 3.3.).
Evaluaùe van de Tweèbe Kamer verklezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
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4. STEMOPNEMING
Na aflooû van de stemming tellen de Ieden van elk stembureau (handmatig) de in dat stembgreau
uitgebrachte stemmen. Dit hoofdstuk gaat over hoe het tellen van de stemmen en het invullen
vah het proces-verbaal hiervan op de stembureaus is verlopen.
4.1 Stemopneming
Aette/tjk kader
Het tellen van de stemmen, de zogeheten stemopneming, is vrij bij te wonen door kiezers.
Geteld wordt: de aantallen uitgebrachte geldige, blanco en ongeldige stemmen, het aahtal
d at De verschillende getallen worden
stemmen per Iijst, en het aantal stemmen per kandi a .
vastgelegd in een proces-verbaal.
Ongeldig zijn de stembiljetten waarop meer dan één, of geen enkele witte stip, geheel of
i b eau kunnen aanwezigen
gedeeltelijk rood is gemaakt. Tijdens de zitting van he stem ur
desgewenst bezwaren naar voren brengen. Het stembureap neemt de bezwaren op in het proces-
Verbaal .
Situatie gemeente |eert
zolang er *met het rode potlood' wordt gestemd, is het van belang dat het tellen gebeurt d|or
vrijwilligers die niet vermoeid zijn. Hei tellen vergt àan immers nog de nodige tijd en vraagt
alertheid en voldoende energie. In Weert is door ambtenaren en voorzitters geconstateerd, dat
vrijwilligers die al de hele dag op het stembureau hebben gezeten en vaak ook al redelijk op
Ieeftijd zijn, onvoldoende in staat zijn om nog heldér, snel en efïiciënt te denken en te handelen.
Dit heeft ook te maken met het feit dat Ieden vrijwel zonder rustmomenten vrijwel de hele dag op
-k1p)r,..,,.'2.)'((1!!p!pr'k(||1:tll|1!|ll|ltlr|!|1|1!1ljprpr,1pplpp|1rht)k)!t)!)|||||||)1|141t)(tt)/, ytl-io-: het stembureau aanwezig en actief zijn. Voorgesteld
''' ... ...-|| || |=|jjjjj |.j ||. , |||||||| |- ||; || |jlt|j|||é ||! |jj |( ))|y? |||k.j Jj |ë | ||: jjj ||. |é||. |..j |é |||. ||j |||| |- ||.|.|. ' .
' ' '' '',>p :àçgp',,p'k,','agljjpp,y)@):..4.4... j,. éao-yyï| . . 7-.77 . wo rdt o m d e voo rzitte rs d e ko m e n d e J a re n bete r te
. |. ||j |||jjj ||||| ;;; .
instrueren over het maken van een heldere plannipg,
. - '''''''''' .'.''p''!,.)''p@è|ùr,t@j,,',.tët.'''è||'|,#,@è#,t.#t.t.y.t|tt,jtttp,g;.(!;yy waarin Ieden van Iaet stembureau (en de voorzitter
||!! |||||||j. ... jjjjkëj |t|gjt-'? -'' ' | | |l|il |||| |||ltltlè | | ||
'Xz'|..|'t|,|p|jkl|,kyt. ),+ t't|ht|j zelf) voldoende rust tussendoor pakt, zodat 's avonds
..- . . . jljj)jy j,,,.-j...|y y yll-ëj||k|.
! ||;; ||||||j'' |;.. ;.. .... .1 ïï ' '''
'' 'î'| ' , '' meer alertheid en energie is voor het tellen
. kljkjliq | |j''' .'- -- 7 ltjjjjjjj||| y qj l|||jj.jtj|. tjj|y|; j jj jjjy. . jj.
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.uplié'7W = . . . ? , j . ja ,j y y y ... j .
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gehad op een stembureau.
Verder hebben verschillende ambtenaren aangegeven dat sommige voorzitters onvoldoende
wisten wat ze mpesten doen, of onvoldoende de regie namen op het stembureau tijdens het
tellen. Hierdoor verliep het telproces op verschillende stembureaus ongestructureerd of zelfs
rommelig .
Het is belangrijk om voldoende tellers per stembureau te hebben, àodat dit proces niet teveel tijà
in beslag neemt. Een goed aantal zal zijn : minimaal acht tellers voor de kleinere stembureaus en
minimaal twaalf tellers voor de grotere stembureaus (inclusief voorzitter en Ieden die overdag een
rol hebben). Het is aan te bevelen om als backup een groep tellers op afroep beschikbaar te
hebben voor die bureaus waar veel kiezers hun stem hebben uitgebracht of waar het tellen door
omstandigheden minder snel verloopt dan vooraf gedachi.
De voorzitter is verantwoordelijk voor eep goed verloop van het tellen van de stemmen (de wijze
waarop dat gebeurt), voert de regie hierop en zorgt voor het invullen van het proces-verbaal. Hij
doet dit samen met 'het Iid van het stembureau dai overdag ook op het stembureau heef't gezeten.
Zij hebben overdag ook voldoende rustmomenten gehad, zodat ze 's avonds niet te vermoeid zijn.
Evaluatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
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Deze aanbevelingen moeten ervoor zorgen dat het tellen gqen nachtwerk wordt en de vooràitters
redelijk snel de processen-verbaal in kunnen Ieveren op het stadhuis, waar ambtenaren de
aantallen kunnen verwerken in het computerprogramma OSV (ondersteunende software
verkiezingen). De verkiezingsuitslag kan dah ook tijdig doorgebelà worden aan ANP.
4.: Invullen proces-verbaal
Wettelqk kader
Het stemburepu stçlt, na sluitiqg van de stemming, de stemtotalen vast, per Iijst en per
kandidaat. Dit wordt na eerst op een kladblok àe totalen op te schrijven vastgelegd in een
! l
proces-verbaal. Dit proces-kerbaal is leidend bij de verdere vaststelling van de uitslag (door
hoofdstembureau en centraal stembureau).
Situatie gemeente Weert
De door de voprzitters ingevulde processeq-verbaal werden 's nachts op het stadhuis
çecohtroleerd door medewerkers van de afdeling Publiekszaken. Na controle werd het proces-
verbaal doorgegeven aan medewerkers die de aantallen invoerden in het progra|ma OSV.
Ook voor medewerkers Publiekszaken geldt dat alertheid in de avond noodzakelijk is. Vaak doen
de medewerkers overdaq het reguliere werk en blijven 's avontjs voor de ondersteuning bij de
verkiezingsuitslag. De direct betrokkenen zijn van 's oçhtends 05.30 tot 's pachts 03.30 uur op het
stadhuis aanwezig en actief geweest. 's Avonds bij de controle vân de processen-verbaal werden
sommige telfouten niet pntdekt. Pas de volgende dag, na een paar uur slaap, werden deze
telfouten gezien en recht gezet. Hierdoor is de voorlopige uitslag van 's naçhts de volgende
middag definitief gemaakt. Dit scheelde een aantal procentpunten tussen de partijen.
Voorgesteld wordt om opk voor de ipzet van medewerkers op het stadhuis een
aanwezigheidsplanning te maken, zodat ook deze medewerkers voldoende rust hebben en aler't
blijven bij de uitvoering van hun taken. Ook wordt gekeken naar de openstelling en de bozetting
van balie en telefonie de dag na de verkiezingen.
Evaluatie van de Tweede Kamer vçrkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
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5.
NA AFLOOP VAN DE VERKIEZINGSDAG
Dit hoofdstuk gaat in op enkele activiteiten die na afloop van de verkiezingsdag plaatsvinden.
5.1 Uitslagen per kieskring
De processen-vèrbaal van de stembureaus worden binnen de gemeente verzameld. De
bMrgemeester totaliseed de stemmen voor zijn gemeente en stuurt deze Iijst met totalen naar het
hoofdstembureau van de kieskring waartoe de gemeente behoort.
In Weert zijn de dag na de verkiezingen, dus op 13 september 2012, de processen-verbaal
nogmaals gecontröleerd. Bij deze controle werden op twee processen-vefbaal fouten ontdekt.
Deze fouten zijn recht gèzet op zowel het proces-verbaal |ls in het computerprogramma OSV. De
rùcessèn-verbaal en andere benpdigde documenten zijn, na onde|ekening door dq
17
burgemeester, aan het einde van de middag (voor 17.00 uur) naar het hoofdstembureau in
Maastricht gebracht.
5.2 Uitkerén vergoedingen of uren
Alle vrijwilligers hebben de mogelijkheid gekregen om de urenstaat in te vullen en in te Ieveren bij
de afdeling Publiekszaken. Een maximum van 10 uur kon worden gedeclareerd. Een aantal
vrijwilligers heeft meer dan lù uur gewerkt die dag. Op een groot aantal bureaus zaten gedurende
de dag vier tot vijf Ieden, terwijl drie voldoende is. Bij de volgende verkiezingen is dit een
aandachtspunt voor met name de voorzitter, die zorgt voor de planning (en dus ook voor het
wegsturen van Ieden om te rusten).
De uitbetaling aan de externe vrijwilligers (de niet-ambtenaren) vond plaats nog voor de Weerter
kermis eind septèmber 2012.
Ambtenaren die aan de verkiezingsdag hebben deelgenomen als vrijwilliger, hadden de keuze voor
uitbetaling van de uren of voor het opnemen van extra verlof.
5.3 Vernietiging |tembiljetten
Gebruikte stembiljetten mogen pas worden vernietigd nadat de nieuw gekozen Ieden van de
Tweede Kamer zijn toegelaten. Aangezien er geen beroep mojelijk is tegen de beslissing tot de
toelating, is de toelating ohherroepelijk. Na de toelating kunnen de stembiljetten daarom direct
worden vernietigd .
De overige stukken dienen enige tijd bew|ard te wnrden. Denk aaq; uittreksel kiezersregister,
ingeleverde oproepingskaaden of stempassen, niet-gebruikte stembiljetten, teruggegeven en
onbruikbaar gemaakte Ftembiljetten, volmachtbewijzen en kiezerspassen. Dit mét het oog op een
eventueel strafrechtelijk onderzoek (zie Kieswet, art. N 12). Voor het beWaren wordt een termijn
van drie maanden aangehouden. Na deze période dienen deze stukken te worden vernietigd.
In Weert zijn de stembiljetten en de overige documentèn op 5 februari 2013 vernietigd.
Evaluatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
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6.
Geconcludeerd kan worden dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012 in
de gemeente Weert goed is verlopen. Er is door de medewerkers Publiekszaken vçel tijd gestoken
in een gedegen voorbereiding van deze belangrijke dag. Zoals in de inleiding is aangegeven was
de organisatie van deze verkiezingsdag yoor een drietal melewerkers Publiekszaken nieuw. Zij
zijn eep ervaring rijker en kunnen deze ervaring gebruiken voor de organisatie van de volgende
verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 en verkiezingen Europees Parlement
op 22 mei 2014).
Verbeterpunten Iiggen met name in het onderhouden van een quà Iee|ijdsopbouw goed gespreid
vrijwilligersbestand (met aandacht voor nieuwe aanwas) en het benoemen van gpede voorzitters
o'p de stembureaus. Voorzitters met wie de afdeling Publiekszaken snel en efficiënt kan
communiceren en die de regie kunnen iemen om de regels uit de Kieswet (op het stembureau) op
juiste wijze toe te passen en op juiste wijze het proçes-verbaal in te vullen.
Ook moet het ielproces beter en sneller verlopen, zodat Weert niet Ianger de Iaatste gemeente is
die de uitslag bekend mpakt. Van belang is dan ook dat er voldoende tellers worden aangesteld
ùer Stembureau.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De opstellers van deze evaluatie hebben de volgende aanbevelingen.
Aanbevelinnen of qebied van nersoneel
w Stel ambtenaren als voorzitter van de stembureaus aan. Instrueer deze ambtenaren van te
voren goed en uitgebreid over hun rol en verantwoordelijkheden, Je werkwijze tijdens de
verkiezingsdag (zoals controle smn documenten), een duidelijke planning (met voldoende
rustmomenten voor ieder Iid) en het proces van tellen en invullen van het proces-verbaal.
. Stel voldoende (frisse) tellers âan, die 's avonds de stembiljetten mee helpen tellen. Zorg voor
voldoende rustmomenten overdag, zodat de voorzitter en leden ook 's avonds nog voldoende
alert en fris zijn om te tellen.
. Hanteer çen maximale Iee|ijdsgrens voor de inzet van vrijwilligers op stembureaus.
Voorjesteld wordt om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen vrijWilligers aan te stçllen
die een Ieeftijd hebben van 18 tot en met 74 jaar|.
. Najaar 2013 actief op zoek naar Oonge) vrijwilligers die als lid of teller op de stembureaus
actipf willen zijn tijdens de verkiezingsdag.
. Vrijwilligers op het stembureau dienen de instructie van het ministerie van Binnenlandse
Zaken door te nemen als voorbereiding pp hun taak op het stembureau. Het ministerie bepaalt
of àit l|ndelijk een verplichting wordt (ceoificaat Iaten zien).
Overine aanbevelinnen
. Zet het mobiele stembureau
vporal in op het station en bij verzorgings- en verpleegtehuizen,
niet meer in winkelcentrum De Munt.
. Herove|eeg de verdeling (de Iocaties) van de
stemburèaus in Weert. Let bij de benoeming van
(nieuwe) stembureaus op de toegankelijkheid voor
minder validen.
: Schaf een aantal nieuwe stemkofers aan.
. Ook bij de volgende verkiezingen de stemkofers en
stembiljetten Iaten ophalen op de verkiezingsdag zelf,
tussen 06.15 en 06.45 uuà.
. Let op een goede opstelling van het stemhokje en de
tafels en stembussen (eventueel dag ervoor al goed
1 Deze Ieeftijdsgrens (tot en met 74 jaar) wordt vanaf januari 2014 ook de grens voor de medische keuring
rijbéwijs.
Evaluatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
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plaatsen door medçwerkers van de afdelingen Publiekszaken en Openbaar Gebied). Maak bij
de volgende verkiezingen van alle stembureaus foto's van de (juiste) opstelling van de
stemhokjes en tafels. Deze foto kan een een volgende keer opgenomen worden in de koffer
van het betre|ende stembureau.
. Afhankelijk van hoe het tellen bij de volgende verkiezingen verloopt (geautomatiseerd of
handmatig), eventueel besluiten om de openingstijden van de balie de dag na de
verkiezingsdag aan te passen.
. Aandachtspunt voor de organisatie van de volgende verkiezingen op 19 maart 2014
(gemeenteraad) en 22 mei 2014 (Europees Parlement) is de verhuizing naar het nieuwe
stadhuis. Die verhùizing staat gepland voor maao/april 2014. Van belang is de verkiezingen
en de verhuizing naar het hieuwe stadhuis goedop elkaar af te stemmen.
G il'ziade Kieswet
eW
. In bijlage 2 is een aàntal wijzigen van de Kieswet opgenomen. Met deze wijzigingen moet
rekening worden gehouden bij de volgende verkiezingen.
Evaluatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012, Gemeente Weert
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BDLAGE 2: wzJzIGING KIESwET NAAR AANLEIDING VAN EVALUATIEADVIES KIESRAAD
Eerder heeft de Kiesraad een evaluatie-advies over de Tweede Kamerverkiezing van 12 september
uitgebracht. De voorstellen uit dit advies zijn goeddeels overgenomen door minister Plasterk. Dit
blijkt uit de 2e nota van wijziging met betrekking tot het bij de TWeede Kamer Iiggende
wetsvoo'rstel tot wijziging van de Kieswet.
De bqlangrijkste wijzigingen betreffen: het verlichten van werkzaamheden van stembureaus,
noteren van het aantal volmachtstemmen, verruiming van de mogelijkheid stemmen per brief
vanuit het buitenland en vèrruiming termijn ondersteuningsverklaringen.
Verlichtinq werkzaamheden stembureaus
In navolging van de Kiesraad stelt minister Plasterk voor om nu nog verplichte tellingen die niet
d akelijk zijn voor het berekenen van de uiislag te laten vervallen. Stembureauleden en iellers
noo z
kunnçn zich voortaan primair focussen op de telling van de stembiljetten die worden aangetro|en
in de stembus. Deze vereenvoudiging van het telproces zal een aanzienlijke verliqhting van de
werkzaamheden van de stembureau betekenen. Ook het invullen van het proces-verbaal vaà de
stembureauy wordt hierdoor een stuk eenvoudiger.
De volgende (contextltellingen worden geschrapt:
. het aantal stembiljetten voor iedere gemeente (artikel J 21)9
. het aantal stembiljetten voor ieder étembureau (artikel J 22) ;
. de telling van de beginvoorraad van de stembiljetten (artikel J 23))
. het aantal kiezers dat niet tot de stemming is toegelaten (artikel 2 25, tiende Iid);
. het aantal niet echte of ongeldige stempassen (artikel J 25, tiende Iid);
. het aantal uitgereikte ste|biljetten (artikel J 25, 10e Iid, en N 1, 1ç Iid, onderdeel b);
. het aantal retourenveloppen dat door de burgemeester ter zijde wordt gelegd (artikel M 8,
derde Iid) ;
. Ihet aantal kiezers dat zich heeft aangemeld (artikel N 1, eerste Iid, onderdeel a);
het aantal tefuggegeven stembiljetten (artikel N 1, eerste lid, onderdeel d);
. het aantal niet gebruikte stembiljetten (artikel N 1, eerste Iid, onderdeel e).
Noteren van aantal volmachtstemmen
De Kiesraad had voorgesteld om het aantal volmachtstemmen voortaan te Iaten noteren door
stembureaust gemeènten, hoofdstembureaus en centrale stembureaus. Ook dit voorstel van de
Kiesraad heeft minister Plasterk overgenomen.
Verruiminn monelil'kheid stemmen oer brief vanuit het buitenland
A'rtikel M 1 van de Kiqswet schrijft voor welke kiezers vanuit het buitenland per brief mogen
stemmen. Kiezers die in het buitenland wonen mogen dit, maar onder bepaaldq omstandigheden
ook kiezers die nog wel in Nederlând staan ingeschreven in de GBA, maar die dan alleen wanneer
zij voor. beroep of werkzaamheden Iangdurig in het buitenland verblijven. De Kiesraad had
voorgesteëd deze beperking te schrappen. Ook dit voorstel neemt minister Plasterk over, zùdat
ook kiezers die om andere redenen in h|t buitenland verblijven, bijv. voor studie of vakantie,
voortaan desgewen|t per brief kunnen stemmen.
Verruiminu tijd voor het ondersteunen van nieuwe Dartijen
Het voorstel van de Kiestaad om de termijn voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring
door een kiezer met een week te verlengen tot twee weken, is eveneens overgenomen. Datzelfde
geldt ook voor het voprstel van de Raad om het aantal door nieuwe partijen te overleggen
ondersteuningsverklaringen voor kieskring 20 (Bonaire) te verlagen van ten minste dertig naar ten
minke tien.
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