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Evaluatie verkiezingen gemeenteraad van 21 maart 2018

Aanleiding:
De fractie van de Progressieve Partij verzocht begin dit jaar aandacht te geven aan toegankelijkheid
van stembureaus, aan stemprocedures en aan overige relevante aspecten. Zie raadsmededeling 232018. Met deze raadsmededeling ontvangt u antwoord op vragen over de verkiezingen van 21 maart
2018.
Inhoud Mededeling:
Het voorbereiden van verkiezingen is een tijdrovende aangelegenheid. Hoewel het in goede banen
leiden van verkiezingsactiviteiten voor team Burgerzaken een kerntaak is, moet telkens worden
geschakeld op onverwachte gebeurtenissen. Gemeenten kunnen zich geen cruciale missers veroorloven. We kunnen overigens tevreden terugblikken op 21 maart 2018 en geven hierna de gevraagde
informatie.
Inzet mobiel stembureau
Begin februari 2018 ontstond het idee een mobiel stembureau in te zetten. Aanvankelijk leken de
plannen daartoe niet haalbaar, gelet op de korte tijd voorbereidingstijd. Een Amerikaanse schoolbus
moest worden aangepast. Team buitendienst heeft gezorgd voor realisatie van die aanpassing. Route
en tijden werden vastgelegd. Dit kon op de valreep nog worden opgenomen in de toelichting bij de
kandidatenlijst die huis-aan-huis wordt verspreid. Het inzetten van een mobiel stembureau had tot
gevolg dat stembusmateriaal moest worden nabesteld.
262 kiezers maakten gebruik van het mobiele stembureau. Daarvan kwamen de meeste kiezers naar
de locatie Romienendal (Aladnaweg). Dat hoeft niemand te verbazen, gelet op de enthousiaste
reacties tijdens de voorbereidingen. En ook al kwamen er relatief weinig kiezers naar de mobiele
locaties; dit fenomeen heeft ongetwijfeld een bijdrage geleverd aan de opkomst in de gemeente
Aalten. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezing van 2014 (59,02%) is nagenoeg gelijk aan de
opkomst in 2018 (59,15%). Landelijk was de opkomst in 2014 54,0% en in 2018 54,9%.
Onderzoek toegankelijkheid stembureaus
De Kieswet wordt op 1 januari 2019 gewijzigd. Alle stembureaus moeten vanaf dat moment voldoen
aan de toegankelijkheidscriteria tenzij daarvan met een goede reden wordt afgeweken.
Aan de orde zijn:
1. Rechten van personen met een handicap;
2. Kiezers met een visuele handicap;
3. Alle stemlokalen zodanig gelegen en ingericht dat kiezers met een lichamelijke beperking
zoveel als mogelijk is hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.
Bij toegankelijkheidscriteria gaat het om de items communicatie, bereikbaarheid, betreedbaarheid en
bruikbaarheid. Op dit moment wordt geëist dat 25% van de stemlokalen zodanig is gelegen en
ingericht dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen
uitbrengen. 85% van de stembureaus in de gemeente Aalten voldoet aan de eisen van geschiktheid.
Voor de resterende 15% wordt gezocht naar mogelijke oplossingen dan wel naar alternatieve locaties.
Tijdens een gehouden inspectie, waarbij de diverse (nieuwe) toegankelijkheidscriteria zijn getoetst,
bleek dat op vier locaties geen ruimte beschikbaar is om extra stoelen neer te zetten. Bij drie locaties
moet een oplossing worden gevonden voor een te hoge drempel. Gaan wij door met enkele niet
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volledig toegankelijk te maken locaties dan zullen wij de raad - met de reden waarom wij daartoe
besloten - daarover inlichten.
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