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Kernboodschap  Op woensdag 19 juli 2017 vindt het referendum moderniseren parkeren plaats. Om 

het stemmen mogelijk te maken moeten stembureaus worden ingesteld en 

stemlokalen worden aangewezen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de artikelen 

E3 en J4 van de Kieswet. 

 

Besluitvorming hierover moet voor de dag van de stemming op 19 juli hebben 

plaatsgevonden. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Niet van toepassing (publicatie op B&W-besluitenlijst) 

Relevante eerdere 

besluiten 
1. Het besluit van de raad van 15 december 2016, nr. 2016/502227 tot het nemen 

van maatregelen tot het moderniseren van het parkeren; 
2. Het besluit van de raad van 16 februari 2017, nr. 2017/89261 om de verzoekers 

die het inleidend verzoek hebben ingediend, de gelegenheid te bieden een 

definitief verzoek tot het houden van een referendum in te dienen bij de raad; 
3. Het besluit van de raad van 18 april 2017,  nr 2017/178923 tot het vaststellen 

budget referendum parkeerbeleid. 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/15-december/19:30/Getekend-raadsstuk-Maatregelen-Moderniseren-Parkeren.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/16-februari/19:30/Getekend-raadsstuk-Besluit-Raad-inzake-inleidend-verzoek-tot-het-houden-van-een-referendum-over-de-Maatregelen-Moderniseren-Parkeren.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/18-april/19:30/Getekend-raadsbesluit-2017-178923-Vaststellen-budget-referendum-parkeerbeleid.pdf
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Besluit College  

d.d. 18 juli 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. Eenenzeventig stembureaus in te stellen; 

2. Voor elk stembureau een stemlokaal aan te wijzen; 

3. Het afdelingshoofd KCC mandaat te verlenen om voor dit referendum voor ieder 

stembureau de voorzitter en de leden en de plaatsvervangende stembureauleden 

te benoemen; 

4. Een mobiel stemlokaal aan te wijzen in de bibliotheek op perron 3/6 van station 

Haarlem, Stationsplein 1H; 

5. De zittingstijden van het mobiel stemlokaal vaststellen van 06:00 tot 21:00; 

6. Eenendertig stemlokalen aan te wijzen die geschikt zijn voor mindervaliden; 

 

 de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

Op woensdag 19 juli 2017 vindt het referendum moderniseren parkeren plaats. Om het 

stemmen mogelijk te maken moeten stembureaus worden ingesteld en stemlokalen worden 

aangewezen. 

 

Met deze nota stelt het college eenenzeventig stembureaus in. Per stembureau wordt een 

voorzitter, drie leden en minimaal een stemmenteller benoemd, aan te wijzen door de daartoe 

bevoegde ambtenaar.  

 

Per stembureau wordt een stemlokaal aangewezen. Dit zijn er in totaal eenenzeventig. Het 

college wijst daarbij eenendertig stemlokalen aan die speciaal toegankelijk zijn voor 

mindervaliden. Ook wijst het college een mobiel stemlokaal aan in de bibliotheek op perron 

3/6 van station Haarlem. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Eenenzeventig stembureaus in te stellen; 

2. Voor elk stembureau een stemlokaal aan te wijzen; 
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3. Het afdelingshoofd KCC mandaat te verlenen om voor dit referendum voor ieder 

stembureau de voorzitter en de leden en de plaatsvervangende stembureauleden te 

benoemen; 

4. Een mobiel stemlokaal aan te wijzen in de bibliotheek op perron 3/6 van station Haarlem, 

Stationsplein 1H; 

5. De zittingstijden van het mobiel stemlokaal vaststellen van 06:00 tot 21:00; 

6. Eenendertig stemlokalen aan te wijzen die geschikt zijn voor mindervaliden; 

 

Beoogd resultaat 

Operationele stembureaus. 

 

4. Argumenten 

1. Wettelijke verplichting 

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 mindervaliden 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 

mindervaliden, eenendertig stemlokalen voldoen aan de wettelijke vereisten. 

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

aangewezen. Hiervoor gelden aangepaste openingstijden om zo ook de vroeg reizende kiezer 

te kunnen bedienen. 

 

2. Financiën 

De kosten van dit besluit zijn op €95.000. Hiervan is €45.000 benodigd voor de inzet van de 

stembureauleden en stemmentellers en €50.000 voor het huren en inrichten van de 

stemlokalen. In de Kadernota 2017 is een bedrag van € 262.000 opgenomen voor alle kosten 

die nodig zijn voor het uitvoeren van het referendum. De kosten kunnen hieruit worden 

gedekt.  

 

3. Communicatie 

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

benoeming. De stemlokalen en diegene die speciaal toegankelijk zijn voor mindervaliden 

worden op gebruikelijke wijze via de stempas en de website bekend gemaakt. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

Het projectteam Verkiezingen van de hoofdafdeling Dienstverlening, Veiligheid en 

Vergunningen (DVV) voert de verkiezingen uit.  

 

7. Bijlagen 

1. Overzicht stemlokalen 


