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Stand van zaken organisatie verkiezingen (in coronatijd)

Geachte leden van de raad,
Sinds september zijn we bezig met de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart
Door het coronavirus vergt dit meer voorbereiding dan andere jaren. Landelijk en in de media is er
discussie of de verkiezingen veilig kunnen verlopen. Ook over het alternatief briefstemmen is veel te doen. In
een onderzoek van het Dagblad van het Noorden geven veel mensen aan dat ze gaan stemmen op 17 maart
(97%). Met deze brief willen wij u informeren dat wij goed op schema liggen en dat de verkiezingen wat ons
betreft coronaproof georganiseerd kunnen worden volgens de richtlijnen van de minister. Ook zijn we
voorbereid op een grote opkomst.
Met daarbij de kanttekening dat we er altijd rekening mee moeten houden dat de verkiezingen niet doorgaan.
Bijvoorbeeld als er een grote toename van het aantal besmettingen is.
2021.

Nieuw bij de organisatie van de verkiezingen, is:
• We moeten ervoor zorgen dat inwoners coronaproofkunnen stemmen;
• we hebben voor het eerst te maken met briefstemmen;
• op maandag en dinsdag kan er ook al gestemd worden door kwetsbaren en ouderen.
Stemlocaties
We hebben evenveellocaties als gewoonlijk (64). Het zijn niet dezelfde locaties, omdat niet iedere locatie
geschikt is vanwege corona. Bijvoorbeeld omdat de locatie te klein is om afstand te kunnen houden. En we
kiezen er ook voor om scholen en verzorgingscentra te ontzien. In deze centra wonen over het algemeen
kwetsbare ouderen. We hebben 25 nieuwe locaties. Deze zijn altijd in de buurt, zodat inwoners dichtbij huis
kunnen stemmen.
Coronamaatregelen
We houden rekening met de coronamaatregelen in alle stembureaus. Alle inmiddels gebruikelijke maatregelen
als voldoende afstand, kuchschermen, desinfectie, extra ventilatie enz. gaan we toepassen. Bovendien is er
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straks bij ieder stembureau een extra persoon aanwezig, die toeziet op het naleven van de coronamaatregelen.
Stemgerechtigden krijgen samen met de stempas extra informatie thuis gestuurd over het veilig stemmen en
alternatieven, zoals een volmacht, briefstemmen en het vervroegd stemmen. Dit jaar is het aantal volmachten
verhoogd van 2 naar 3. Een persoon kan dus voor 3 andere personen stemmen.
Briefstemmen en eerder stemmen
Nieuw is het briefstemmen en het vervroegd stemmen op maandag en dinsdag.
Er kan op maandag en dinsdag op 10 locaties verspreid over de gemeente worden gestemd. Dit is vergelijkbaar met het vroege supermarktuurtje voor ouderen - bedoeld om de kwetsbare inwoners de
gelegenheid te geven op een rustig moment hun stem uit te brengen.
Alle 70+ers krijgen de mogelijkheid om per brief hun stem uit te brengen. Zij kunnen dit via de post versturen
of hun brief in een speciale beveiligde bus in het gemeentehuis doen.
Extra vrijwilligers
We hebben altijd al een grote groep trouwe vrijwilligers die als lid van het stembureau of als teller actief zijn.
Omdat we nu met extra werkzaamheden en meerdere dagen zitten, hebben we extra mensen nodig. We
hebben veel spontane aanmeldingen gekregen en ook op onze oproep voor hulp, zijn veel reacties gekomen. De
indeling van de stembureaus en tellers is afgelopen week verstuurd. We hebben nog ongeveer 250 personen op
de reservelijst. Zo hebben we altijd mensen achter de hand bij uitval of als er nog iets extra's opgepakt moet
worden.
Uitslagen
Anders dan bij de gemeenteraadsverkiezingen, is er bij een Tweede Kamerverkiezing geen uitslagenavond in
de gemeente Emmen. RTV Drenthe gaat wel een uitzending maken. Wij streven ernaar om een voorlopige
uitslag voor middernacht bekend te maken. De definitieve uitslag volgt op donderdag 18 maart.
Communicatie
Wij informeren inwoners via onze gebruikelijke kanalen als de gemeentepagina en social media. Op de website
is een speciale pagina met informatie over verkiezingen ingericht gemeente.emmen.nl/verkiezingen. We
maken daarbij gebruik van de informatie en campagne van het rijk. De verkiezingsborden worden binnenkort
geplaatst. Er is een verkiezingskrant beschikbaar in begrijpelijke taal, onder andere te vinden op de website
van stichting Lezen en Schrijven. Wij hebben deze besteld en brengen dit bij andere organisaties en inwoners
onder de aandacht.
We hebben in het bijzonder aandacht voor de inwoners die voor het eerst mogen stemmen. Dit gaat om een
groep van ruim 2.200 18- en iç-jarigen. Zij krijgen een persoonlijke oproep van de burgemeester om gebruik
te maken van het stemrecht.
Financiën
Van het rijk krijgen wij extra middelen om de verkiezingen coronaproofte organiseren. Zoals wij nu kunnen
inschatten, is dit budget toereikend.
Tot slot
We liggen goed op schema met de organisatie van de verkiezingen. Het vraagt dit jaar nog meer dan anders om
flexibiliteit. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij deze verkiezingen veilig kunnen organiseren. Daarbij zijn we
wel afhankelijk van het gedrag van eenieder. Ik doe een beroep op iedereen om de regels na te leven. Dit is in
het belang van onze stemgerechtigden, maar ook in het belang van die vrijwilligers die zich inzetten om het
stemmen mogelijk te maken. Je stem uitbrengen is een fantastisch recht. Wij doen er alles aan om iedereenondanks corona - de gelegenheid te geven die stem uit te brengen.
Hoogachtend,
de burgemeester van Emmen,
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