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Samenvatting:
Op 17 juli 2018 hebt u ingestemd met een ambtelijk voorstel om deel te nemen aan het experiment
centraal tellen bij de verkiezingen van 2019. Het ministerie van BZK heeft daarop, zonder nu al
zekerheid te kunnen geven over daadwerkelijke deelname door de gemeente Aalten, laten weten dat
de gemeenteraad moet instemmen met uw keuze. In het bijgevoegde concept-raadsvoorstel wordt om
instemming gevraagd.
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1. : De raad voorstellen in te stemmen met aanmelding deelname experiment centraal tellen
(verkiezingen 2019)
2.
3.
Inleiding
Centraal tellen van de stembiljetten heeft als doel het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transpa
ranter en daarmee beter controleerbaar te maken. Met centraal tellen wordt afgeweken van onder
delen van de Kieswet op basis van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale
stemopneminci en het Tiidelijk exjerimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming.
Enkele aanvullende regels en de modellen voor de processen-verbaal van de stembureaus en van het
gemeentelijk stembureau staan in de Tijdelijke exoerimentenregeling centrale stemooneming.
Argumenten
De argumenten om te kiezen voor deelname aan het experiment zijn op 17juli 2018 door u
onderschreven (en verwoord in het voorstel onder nummer 2018 3451). Door deel te nemen aan het
experiment centraal tellen vermindert het risico op het maken van tel- en opnamefouten. Het tellen
van de stemmen per kandidaat wordt uitgevoerd op de dag n die van de stemming door een team
dat de vorige dag niet in het stembureau heeft gezeten.
—

Kanttekeningen
Er moet een speciaal gemeentelijk stembureau (GSB) worden samengesteld dat bestaat uit minimaal
5 leden. Dit GSB houdt toezicht op het telproces en op het invullen van het proces-verbaal. Daarnaast
noteert het GSB de bezwaren die zijn opgenomen in de processen-verbaal van de stembureaus. Het
GSB handhaaft de orde tijdens het (stemmen)telproces. Voor het tellen onder verantwoording van het
GSB is de raadzaal als geschikte ruimte alvast gereserveerd. Mogelijk onder het toezicht oog van
belangstellenden en pers, stelt het GSB van alle stembureaus afzonderlijk de uitgebrachte stemmen
vast en maakt de voorzitter de uitslag in een openbare zitting bekend.
Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.)
Overlegpunten:
-

Participatie en Communicatie

Informatie over centraal tellen van de stemmen wordt tijdig gedeeld met de (kandidaat)stembureau
leden. Wanneer het ministerie van BZK heeft ingestemd met deelname aan dit experiment, zal op de
gebruikelijke wijze hierover worden gecom m uniceerd.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
• Direct na raadsbesluit: mededeling aan ministerie van BZK;
• Uiterlijk de 7e dag v66r de stemming locatie en tijdstip centrale stemopneming bekendmaken;
• Tijdig leden GSB laten benoemen door burgemeester en wethouders;
• Tijdig draaiboek samenstellen m.b.t. rolverdeling GSB en tellers.
Bijlagen
Raadsvoorstel tot aanmelding experiment centraal tellen;
Brief Ministerie BZK betreffende uitnodiging deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019.
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