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Kernboodschap  Om maatregelen vanwege covid-19 te kunnen treffen tijdens de verkiezingen in 

2021 zijn tijdelijke wijzigingen van de Kieswet vastgesteld. Het college heeft een 

aantal aanvullende bevoegdheden gekregen.  

Binnen het proces verkiezingen moeten besluiten soms snel genomen kunnen 

worden. Om deze reden worden ook de bevoegdheden uit de Tijdelijke wet 

verkiezingen covid-19 gemandateerd. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Geen 

Besluit College  

d.d. 2 februari 2021 

 

 

1. Aan de afdelingsmanager van de afdeling Klantcontactcentrum de volgende 

bevoegdheden vanuit de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 gedurende het 

verloop van de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer in 2021 te 

mandateren: 

 Aanwijzen stembureaus voor vervroegd stemmen en briefstemmen 
(artikelen 2g, 3a, 4a - 6, 11a Tijdelijke wet) 

 Aanwijzen afgiftepunten voor briefstemmen (artikel 11d Tijdelijke wet) 

 Bepalen zittingstijden briefstembureaus  (artikel 11b Tijdelijke wet) 

 Aanwijzing waarnemers stembureaus met beperkte toegang (artikel 13 
Tijdelijke wet) 

 Aanwijzen van takencluster aan stembureauleden (artikel 8 lid 3 Tijdelijke 
wet) 

 Gezondheidscheck stembureauleden (artikel 9 lid 3 Tijdelijke wet) 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Om maatregelen vanwege covid-19 te kunnen treffen tijdens de verkiezingen in 2021 zijn tijdelijke 

aanvullingen op de Kieswet vastgelegd in de Tijdelijk wet verkiezingen covid-19. De bevoegdheden 

uit deze wet zijn nieuw en nog niet gemandateerd. Ondertussen gaat de organisatie van de 

verkiezingen door en moeten besluiten vaak snel genomen worden. 

 

De maatregelen die zijn getroffen zijn bedoeld om de aanloop van kiezers te spreiden en de 

gezondheidsmaatregelen op de stembureaus te kunnen waarborgen. Zo is het bijvoorbeeld de 

bedoeling dat 70-plussers kunnen stemmen via brief en dat een deel van de stembureaus al op 

maandag en dinsdag open gaat.  

 

Voor het treffen van deze maatregelen was een tijdelijke aanpassing van de Kieswet nodig. Hiervoor 

is de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 vastgesteld. Een gewijzigde versie met daarin het 

briefstemmen en vervroegd stemmen is ingegaan op 1 februari.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Aan de afdelingsmanager van de afdeling Klantcontactcentrum de volgende bevoegdheden 

vanuit de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 gedurende het verloop van de verkiezingen voor 

de leden van de Tweede Kamer in 2021 te mandateren: 

 Aanwijzen stembureaus voor vervroegd stemmen en briefstemmen (artikelen 2g, 3a, 4a-6, 
11a Tijdelijke wet) 

 Aanwijzen afgiftepunten voor briefstemmen (artikel 11d Tijdelijke wet) 

 Bepalen zittingstijden briefstembureaus  (artikel 11b Tijdelijke wet) 

 Aanwijzing waarnemers stembureaus met beperkte toegang (artikel 13 Tijdelijke wet) 

 Aanwijzen van takencluster aan stembureauleden (artikel 8 lid 3 Tijdelijke wet) 

 Gezondheidscheck stembureauleden (artikel 9 lid 3 Tijdelijke wet) 

 

3. Beoogd resultaat 

Efficiënte en vlotte besluitvorming binnen het proces verkiezingen.  

 

4. Argumenten 

1. De aanwijzingen die o.g.v. deze bevoegdheden moeten worden gedaan vragen om een zeer snel 

besluitvormingsproces  

Vanwege de pandemie is ervoor gekozen om de aanwijzing van aanvullende soorten stembureaus en 

herverdeling van de taken van de stembureauleden mogelijk te maken. Feitelijke omstandigheden 

zorgen regelmatig voor wijzigingen op het laatste moment. De verwachting is dat de huidige 

pandemie nog meer ad-hoc wijzigingen met zich gaat meebrengen.  

Om adequaat te kunnen reageren op wijzigingen is het raadzaam de besluitvorming op 

uitvoeringsniveau te laten plaatsvinden. Het houdt in dat de afdelingsmanager van 
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Klantcontactcentrum mandaat wordt verleend (met de mogelijkheid van ondermandaat aan onder 

hem ressorterende medewerkers, conform het mandateringsbesluit). 

 

2. De mandatering van deze bevoegdheden sluit aan bij het bestaande mandateringsbesluit 

De bevoegdheid om aanwijzingen te doen op grond van de Tijdelijke wet ligt in het verlengde van de 

al eerder gemandateerde bevoegdheden uit de Kieswet. Het aanwijzen van stembureaus en 

stembureauleden is een bevoegdheid op grond van de Kieswet. Deze zijn al gemandateerd via het 

mandateringsbesluit.  

 

3. Bevoegdheden die feitelijke uitvoering betreffen kunnen door dit besluit worden uitgevoerd door 

medewerkers van het uitvoeringsteam (met behulp van ondermandaat) 

Op grond van de Tijdelijke wet verkiezingen is het college bevoegd om een gezondheidscheck af te 

nemen bij de stembureauleden. Het is het meest praktisch om deze taak door medewerkers van het 

projectteam Verkiezingen te laten uitvoeren. Met het mandaat kan de afdelingsmanager van het 

Klantcontactcentrum deze bevoegdheid ondermandateren aan de functionarissen in het 

projectteam. 

 

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties 

Het besluit betreft alleen de mandatering van bevoegdheden. 

De extra kosten vanwege covid-19 worden betaald uit de speciale decentralisatie-uitkering van het 

Rijk. Eventuele overige financiële gevolgen van de pandemie voor de verkiezingen zullen worden 

behandeld in een separate nota.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 

Na dit besluit wordt tot de nodige aanwijzingen besloten. De stembureauleden worden door het 

projectteam Verkiezingen op de hoogte gesteld van hun benoeming. De locaties van de stembureaus 

worden bekend gemaakt via de kandidatenlijst en de gangbare communicatiemiddelen, zoals de 

gemeentelijke website.  

 

7. Bijlagen 

N.v.t. 


