
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Aanwijzing stemlokalen en benoeming stembureauleden  
BBV nr: 2016/90433 

 

1. Inleiding 

Op 6 april 2016 vindt het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de 

Europese Unie en Oekraïne plaats. Om te kunnen stemmen moeten er stembureaus ingesteld 

worden en stemlokalen aangewezen worden.  

 

Met deze nota stelt het college 75 stembureaus in. Per stembureau worden een voorzitter en 3 

leden benoemd, en er wordt minimaal 1 plaatsvervangend lid benoemd in de functie van 

teller. 

 

Per stembureau wordt een stemlokaal aangewezen. Dit zijn er, gelijk aan het aantal 

stemlokalen van een reguliere verkiezing, in totaal 75. Het college wijst daarbij 31 

stemlokalen aan die speciaal toegankelijk zijn voor minder validen. Ook wijst het college een 

mobiel stemlokaal aan in de bibliotheek op het station, op perron 3/6 van station Haarlem. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college wijst, gelijk aan het aantal stemlokalen van een reguliere verkiezing, 74 

stemlokalen aan, voor ieder stemdistrict één; 

2. Het college wijst 1 stemlokaal aan in de bibliotheek op het Station, op perron 3/6 

Stationsplein 1H; 

3. Het college benoemt de voorzitter en de leden voor ieder stembureau en de 

plaatsvervangende stembureauleden; 

4. Het college wijst 31 stemlokalen aan die geschikt zijn voor minder validen; 

5. De financiële consequenties van dit besluit worden verwerkt in de nota:  beschikbaar 

stellen gelden voor organisatie en uitvoering referendum op 6 april 2016, nr. 2016/85047; 

6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.  

 

3. Beoogd resultaat 

Het college wijst met deze nota de stemlokalen aan en benoemt de stembureauleden.   

 

4. Argumenten 

De verplichting om in de gemeente stembureaus in te stellen en stemlokalen aan te wijzen 

vloeit voort uit de artikelen E3 en J4 van de kieswet. 

 

De verplichting om stemlokalen toegankelijk te maken voor minder validen vloeit voort uit 

het tweede lid van artikel J4 van de kieswet. Daarbij geldt als norm dat ‘tenminste 25% van 

de in de gemeente gelegen stemlokalen zodanig zijn gelegen en ingericht dat kiezers met 

lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen’. 

Bureau Verkiezingen streeft ernaar alle stemlokalen toegankelijk te maken voor minder 

validen, 31 stemlokalen voldoen aan de wettelijke vereisten. 

 

Om het de kiezer makkelijk te maken, wordt een stemlokaal op het station van Haarlem 

aangewezen. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Aan het gebruik van de stemlokalen zijn kosten verbonden en de aangewezen stemburealeden 

ontvangen een vergoeding voor hun inzet. In een separate B&W nota (2016/85047) wordt 
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voorgesteld om de benodigde gelden beschikbaar te stellen en toe te voegen aan beleidsveld 

6.1 dienstverlening. 

 

6. Uitvoering 

De uitvoering wordt gedaan door het projectteam verkiezingen van de hoofdafdeling 

Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen . 

 

Communicatie 

De stembureauleden worden door bureau Verkiezingen op de hoogte gesteld van hun 

benoeming. De locatie van de stemlokalen worden op gebruikelijke wijze via de stempas 

bekend gemaakt, en de stemlokalen die speciaal toegankelijk zijn voor minder validen 

worden via openbare kennisgeving bekend gemaakt. 

 

7. Bijlagen 

 

1- Stemlokalen; 

2- Stembureauleden (niet voor publicatie). 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


