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DOEL: Besluiten

Op woensdag 2 maart 2011 vindt de verkiezing plaats voor de leden van provinciale staten van Noord-
Holland.

Op grond van het bepaalde van artikel J4, lid 1 van de Kieswet wijst het college aan ieder stembureau
een geschikt stemlokaal toe. Lid 2 van dit artikel schrijft voor dat zoveel mogelijk stemlokalen zodanig
zijn gelegen en ingericht, dat zij geschikt zijn voor kiezers met lichamelijke gebreken. Bij de toewijzing
van stemlokalen is hiermee in voldoende mate rekening gehouden.

In artikel E3, lid 1 van de Kieswet wordt voorgeschreven dat één of meer stembureaus moeten worden
toegewezen. In het kader van het stemmen in een willekeurig stembureau (SWS) wordt er een extra
stemlokaal aangewezen op het Station Haarlem in de wachtruimte op perron 3/6.
Lid 2 bepaalt, dat elk stembureau dient te bestaan uit drie leden, waarvan één de voorzitter is.

Op grond van artikel E4 van de Kieswet benoemt het college de stembureauleden.
.

B&W

1. Het college wijst 74 stemlokalen aan;
2. Het college wijst 1 stemlokaal op het Station Haarlem in de wachtruimte op perron 3/6 aan voor

het stemmen in een willekeurig stembureau;
3. Het college benoemt de voorzitter en de leden voor ieder stembureau alsmede de

plaatsvervangende stembureauleden;
4. Het college wijst 29 stemlokalen aan die speciaal geschikt zijn voor minder validen;
5. De begrote kosten van €45625,- worden gedekt uit de Programmabegroting 2011 (product

1.03.03.) Het voorstel heeft derhalve geen budgettaire consequenties.
6. Communicatieparagraaf:
- de stembureauleden worden door bureau Verkiezingen op de hoogte gesteld van hun

benoeming;
- de stemlokalen worden op gebruikelijke wijze via de stempas bekend gemaakt;
- de stemlokalen die speciaal toegankelijk zijn voor minder validen worden via openbare

kennisgeving in de Stadskrant bekend gemaakt.
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1. Inleiding

Volgens het bepaalde van artikel J4, lid 1 van de Kieswet dient aan ieder
stembureau een geschikt stemlokaal te worden toegewezen. Lid 2 van dit artikel
schrijft voor dat tenminste 25 % stemlokalen zodanig zijn gelegen en ingericht, dat
zij geschikt zijn voor kiezers met lichamelijke gebreken.

Met deze nota wijst het college 75 stemlokalen aan. Tevens wijst het college 29
stemlokalen aan die speciaal toegankelijk zijn voor minder validen. Bureau
Verkiezingen streeft ernaar alle 75 lokalen toegankelijk te maken voor minder
validen, maar heeft 29 stemlokalen aangewezen als bijzonder geschikt. Daarmee
voldoet Haarlem aan de wettelijke norm dat minimaal 25 % van de stemlokalen
geschikt moet zijn voor kiezers met een fysieke beperking. In het kader van het
stemmen in een willekeurig stembureau (SWS) wijst het college een extra
stemlokaal aan op het Station Haarlem in de wachtruimte op perron 3/6.

In artikel E3, lid 1 van de Kieswet wordt voorgeschreven dat één of meer
stembureaus moeten worden toegewezen. Per stembureau worden een voorzitter en
3 leden benoemd en minimaal 2 tellers toegewezen. Bureau Verkiezingen deelt vier
leden in voor ieder stembureau in de volgorde: voorzitter, tweede lid, derde lid en
vierde lid. Per stembureau worden minimaal 2 tellers aangewezen. Deze tellers
melden zich om 20.30 uur bij het stembureau en houden zich alleen bezig met het
tellen van de stembiljetten. Deze tellers hoeven niet door B & W benoemd te
worden. Zij handelen onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het
stembureau.

2. Besluitpunten college

1. Het college wijst 74 stemlokalen aan;
2. Het college wijst 1 stemlokaal op het Station Haarlem in de wachtruimte op

perron 3/6:
3. Het college benoemt de voorzitter en de leden voor ieder stembureau

alsmede de plaatsvervangende stembureauleden;
4. Het college wijst 29 stemlokalen aan die speciaal geschikt zijn voor minder

validen;
5. De begrote kosten van €45625,- worden gedekt uit de Programmabegroting

2011 (product 1.03.03). Het voorstel heeft derhalve geen budgettaire
consequenties;

6. Communicatieparagraaf:
- de stembureauleden worden door bureau Verkiezingen op de hoogte gesteld

van hun benoeming;
- de stemlokalen worden op gebruikelijke wijze via de stempas bekend

gemaakt;
- de stemlokalen die speciaal toegankelijk zijn voor minder validen worden

via openbare kennisgeving in de Stadskrant bekend gemaakt.
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3. Beoogd resultaat
Operationele stembureaus.

4. Argumenten
Uitvoering van de kieswet en een goed verloop van de verkiezing.

5. Financiële paragraaf

Stembureauleden aantal presentiegeld totaal
Voorzitters 75 150 11250
leden 225 125 28125
tellers 150 35 5250

44625
onvoorzien 1000
Totaal 45625

De begrote kosten van €45625,- worden gedekt uit de Programmabegroting 2011
(product 1.03.03). Het voorstel heeft derhalve geen budgettaire consequenties;

6. Uitvoering
Door projectteam verkiezingen van de hoofdafdeling Dienstverlening.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


