COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Stembureaus en stembureauleden
Te besluiten om
1. voor de gemeenteraadsverkiezingen en het Referendum Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten van 21 maart 2018 achttien stembureaus aan te wijzen zoals op het
bijgevoegde overzicht is aangegeven;
2. 72 stembureauleden en 19 reserve-stembureauleden te benoemen voor de bemensing
van de achttien stembureaus zoals op de bijgevoegde lijst is aangegeven;
3. 72 tellers en 9 reserve-tellers te benoemen die het hoofd van de afdeling
Publiekscentrum op de achttien stembureaus kan inzetten;
4. het hoofd van de afdeling Publiekscentrum te mandateren om voorkomende zaken op
het terrein van de bemensing van de stembureaus zelfstandig af te doen.
Inleiding
Op 21 maart 2018 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van de raad van de
gemeente Krimpen aan den IJssel en het Referendum Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (WiV). Voor deze verkiezingen moeten burgemeester en wethouders
stemlokalen aanwijzen en zorgen voor de bemensing van de stembureaus. Het stemmen
met stembiljetten vergt meer menskracht omdat vrijwel alles handmatig gebeurt.
Beoogd effect
De achttien vastgestelde stemdistricten zijn nodig om te kunnen voldoen aan de richtlijn van
maximaal 1200 kiesgerechtigden per bureau. Ook na sluiting van het stembureau moet
stemopneming zorgvuldig (en redelijk snel) gebeuren. Op die manier kunnen de verkiezingen
goed georganiseerd worden en rond 24.00 uur met een voorlopige uitslag afgerond worden.
Uitvoering
Stemdistricten en -bureaus
Het aantal stemdistricten is achttien om de stroom kiesgerechtigden overdag goed aan te
kunnen. Ook bij de telling ’s avonds mag er geen oponthoud zijn in de administratieve afronding
en dus ook niet in de verkiezingsuitslag. Op het bijgevoegde stembureau-overzicht ziet u de
verdeling van stembureaus over de gemeente.
De kiezer ontvangt dit keer bij de stempas een overzichtskaart van alle stembureaus. Hierop
staat ook aangegeven welke bureaus rolstoeltoegankelijk zijn. De kiezer bepaalt zelf bij welk
stembureau de stem wordt uitgebracht.
Het stembureau bij wijkcentrum De Sperwer heeft een opkomst van meer dan 100%. Om
een betere spreiding te stimuleren, is gekozen voor een tegenover De Sperwer gelegen
klaslokaal bij de OBS Kortland aan de Ouverturelaan 105. Sinds de privatisering van
zwembad De Lansingh is het stemlokaal aldaar nog beperkt beschikbaar. Daarom is ervoor
gekozen deze locatie als stembureau te laten vervallen en het nabij gelegen stemlokaal in
Wijkcentrum Het Palet hiervoor als vervanging te laten dienen.
Stembureauleden
Er is een hoog aantal stembureauleden, dat zich beschikbaar heeft gesteld zitting te nemen.
Dit heeft geresulteerd in voldoende menskracht om de achttien stembureaus te bemensen.
Per stembureau worden vier personen benoemd. Een stembureau bestaat uit ten minste drie
leden. Met vier personen kan tijdens de ‘lange zit’ gerouleerd worden.

Op dinsdag 6 maart 2018 en woensdag 7 maart 2018 worden verplichte
instructiebijeenkomsten gehouden voor alle voorzitters en stembureauleden. Ook krijgen alle
stembureauleden online een uitgebreide instructie voor de werkzaamheden van het
stembureau en een schriftelijke handleiding voor het stembureau. Op de
instructiebijeenkomst zal extra aandacht worden gevraagd voor het optreden van (de
voorzitter van) het stembureau bij ‘ongeregeldheden‘. Doen deze zich toch voor, dan moet
de voorzitter van het stembureau het meldpunt verkiezingen op het raadhuis inschakelen. Dit
is trouwens een procedure die al jaren wordt gevolgd.
Tellers
Per stembureau zullen 4 tellers worden toegevoegd die vanaf de sluiting om 21.00 uur
telwerkzaamheden voor zowel de Gemeenteraadsverkiezing als het Referendum zullen
uitvoeren. Daarmee kan een behoorlijke tijdwinst worden geboekt.
Deze tijdwinst is van belang, omdat na de werkzaamheden op het stembureau nog veel
handmatig werk moet worden verricht in het raadhuis om te komen tot de einduitslag. De
voorlopige uitslag wordt verwacht rond 24.00 uur.
Mandatering
De komende periode kunnen er nog wijzigingen in de indeling van de leden en tellers
plaatsvinden om deze wijzigingen goed te kunnen verwerken, wordt het hoofd van de
afdeling Publiekcentrum gemandateerd om deze besluiten te kunnen nemen.
Financiën
De vergoeding voor een stembureaulid is vastgesteld op € 175,- bruto, de vergoeding voor
een voorzitter is vastgesteld op € 225,- bruto en voor de tellers is een vergoeding van €35,bruto vastgesteld. In totaal zijn er achttien stembureaus dus 18 voorzitters, 54 leden en 72
tellers nodig.
Gelet op de genoemde vergoedingen geeft dit het volgende financiële plaatje:
Vergoeding stembureauleden
54 x € 175,- = € 9.450,Vergoeding stembureauvoorzitters
18 x € 225,- = € 4.050,Vergoeding tellers
72 x € 35,- = € 2.520,Maaltijdvergoeding
72 x € 25,- = € 1.800,Totaal vergoeding personeel
€ 17.820,Diverse frisdrank en versnaperingen voor op de stembureaus € 500,Na de werkzaamheden op de stembureaus moeten ambtenaren in het raadhuis de gegevens
uit de processen-verbaal invoeren in het verkiezingssysteem OSV. Dit neemt de nodige tijd
in beslag. De afdeling Publiekscentrum zorgt voor de medewerkers die de werkzaamheden
kunnen uitvoeren. Betaling zal niet plaatsvinden in de vorm van een vergoeding, maar valt
onder de overwerkregeling.
Communicatie
Algemene informatie over stembureaus wordt gegeven op de kandidatenlijsten. Daarnaast
zal ook de website en het huis-aan-huisblad voor informatieverstrekking worden gebruikt.
Verder zijn er veel directe contacten met politieke groeperingen en andere belangstellenden.
De stembureauleden en de tellers zullen direct na uw besluit schriftelijk worden geïnformeerd
over hun benoeming. Ook wordt dan per stembureau een overzicht van de bemensing
gegeven, zodat onderlinge afstemming over allerlei zaken mogelijk is.

De coördinatie van de organisatie van deze verkiezingen ligt in handen van ondergetekende.
Zij zorgt ervoor dat de noodzakelijke acties op tijd worden uitgevoerd. Verder zal het team
Verkiezingen de instructies voor de stembureauleden verzorgen.

Bijlagen
- Overzicht stembureaus Krimpen aan den IJssel
- Overzichten van indeling van de stembureaus (voorzitter, leden en tellers)
- Reservelijst stembureauleden
- Reservelijst tellers
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