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1. Aanleiding
Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Op
donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Bij iedere verkiezing dient uw college stembureaus aan te wijzen. In voorgaande verkiezingen zijn er in
onze gemeente 8 stembureaus aangewezen waaronder 1 mobiel stembureau.
Dit aantal willen we bij deze verkiezingen ook handhaven.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De gemeente moet stembureaus aanwijzen, zodat de inwoners van onze gemeente hun stem kunnen
uitbrengen. We zijn verplicht om te faciliteren!

4. Toelichting
Bij de voorgaande verkiezing in 2018 hebben we gebruik gemaakt van onderstaande stembureaus.
Ik stel uw college voor deze ook voor de verkiezingen in 2019 aan te wijzen.
Kern Reuver
 Bosdael, buurtkamer Hortus
 Zalencentrum "De Schakel"
 WoonGoed 2-Duizend
Kern Offenbeek
 Basisschool De Triolier
 cafe-zaal "De Paerssjtal"
Kern Beesel
 herberg "De Bongerd"
 Basisschool 't Spick

Verseon kenmerk:

1

Provinciale Staten en Waterschap op één dag
Het is niet de eerste keer dat de beide verkiezingen op één dag worden gehouden. Onze stembureaus
bieden voldoende ruimte om dit goed uit te voeren.
Hoewel kiezers met hun stempas in elk willekeurig stembureau binnen onze gemeente hun stem
kunnen uitbrengen, houden de meeste mensen zich aan het stembureau wat op hun stempas staat.
Hierdoor worden de stemmen beter verdeeld over de stembureaus in onze gemeente waardoor het
tellen sneller gaat en de kans op fouten kleiner wordt. Het huidige aantal stembureaus geeft een goede
verspreiding van stemmen.
Mobiel stembureau
We stellen voor om ook voor deze verkiezingen een mobiele kantoorunit als mobiel stembureau aan te
wijzen. Het mobiele stembureau heeft in de afgelopen jaren een toenemend aantal kiezers mogen
verwelkomen. We plaatsen deze mobiele kantoorunit weer bij het station.
Het idee om het mobiele stembureau in te zetten bij B.C. Broekhin spreekt ons erg aan. We hebben
deze mogelijkheid overwogen en willen dit idee graag meenemen nadat de school op de nieuwe locatie
gevestigd is. Dit om verwarring bij de kiezers te voorkomen. Voor de verkiezingen in 2019 zetten we
daarom op deze locatie nog geen mobiel stembureau in.
Openingstijden
De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.
Het mobiel stembureau heeft de volgende openingstijden:
 van 06.30 uur tot 10.30 uur en
 van 16.00 uur tot 19.00 uur.

5. Visie Blij in Beesel
N.v.t.

6. Integrale afstemming
Niet van toepassing
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
De stembureaus worden bekend gemaakt in Via Limburg, op de website, via social media en op de
achterzijde van de kandidatenlijst.

b. Financieel
We hebben voor de huur en vergoedingen voor het gebruik van de locaties € 1.400, geraamd.

c. Juridisch
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d. Collegeprogramma

e. Risico’s

7. Toegankelijkheid
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervalide personen, behalve het mobiele stembureau.

8. Duurzaamheid
Met uitzondering van het mobiele stembureau, maken we gebruik van bestaande locaties in onze
gemeente.

9. Voorstel / advies
Aanwijzen van de volgende 8 stembureaus:
Kern Reuver
 Bosdael, buurtkamer Hortus
 Zalencentrum "De Schakel"
 WoonGoed 2-Duizend
Kern Offenbeek
 Basisschool De Triolier
 cafe-zaal "De Paerssjtal"
Kern Beesel
 herberg "De Bongerd"
 Basisschool 't Spick
Mobiel stembureau
mobiele kantoor unit bij het station
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