Informatiebrief voor stembureauleden
17 maart 2021 de dag van de Tweede Kamerverkiezing
De stembureaus zijn op woensdag 17 maart 2021 open van 07.30 uur tot 21.00 uur.
Stembureauleden zijn aanwezig van 07.00 uur tot einde tellen. Op ieder stembureau moeten
minimaal vier stembureauleden aanwezig zijn. Eén voorzitter en drie leden. De
stembureauleden rouleren onderling. Daarnaast wordt een vijfde stembureaulid toegevoegd
om te kunnen rouleren in pauzes e.d.
U wordt door het team Verkiezingen ingedeeld op één van de stembureaus. Wij kunnen
geen rekening houden met persoonlijke voorkeuren.
In overleg met de andere leden en met goedkeuring van de voorzitter van uw stembureau,
kunt u pauze nemen. In alle stembureaus zijn koffie, thee en frisdrank gratis aanwezig. U
zorgt zelf voor uw lunch of diner, hiervoor krijgt u een vergoeding.
Na afloop van de verkiezingsdag om 21.00 uur moeten alle uitgebrachte stemmen
handmatig worden geteld. Voor het tellen en verwerken van de stembiljetten krijgt ieder
stembureau extra tellers, die om 20.45 uur aanwezig moeten zijn.
Vergoeding
De vergoeding voor stembureauleden bedraagt € 175,- en voor de voorzitter € 225,- per dag.
Alle stembureauleden ontvangen een maaltijdvergoeding van € 25,-.
De vergoeding voor tellers bijdraagt € 40,-.
De gemeente doet melding van deze vergoeding aan de Belastingdienst. Houdt u er
rekening mee dat u ook zelf aangifte van uw inkomsten doet bij de Belastingdienst.
Training
Mede voor de veiligheid van alle stembureauleden wordt dit jaar in plaats van de klassikale
stembureauinstructie een e-learning aangeboden. Stembureauleden zijn verplicht om deze
digitale training te volgen. Aan het einde van de training volgt een toets. Zo kunt u uw taak
als stembureaulid goed uitvoeren. De training kost, exclusief de toets, ongeveer een uur van
uw tijd. De uitnodiging voor de training ontvangt u medio januari 2021.
Als u zich aanmeldt als stembureaulid geeft u ook toestemming om u via e-mail uit te
nodigen voor de training. Wij geven uw e-mailadres door aan het opleidingsbureau.
Corona
We organiseren de verkiezingen ‘coronaproof’, waarbij we de richtlijnen van het RIVM
hanteren. Wij informeren u op een later moment over de dan geldende richtlijnen en
maatregelen en wat dit betekent voor de stembureauleden en kiezers.
Met vriendelijke groet,
Team Verkiezingen

