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Geachte leden van de raad,

In lijn met de door het college gedane toezegging op 12 maart 2019 en mede naar
aanleiding van het niet behandelen van de vraag van de fractie van D'66 in de
raadsvergadering van 16 april 2019 informeren wij u over de het verloop van de
verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap van 20 maart j.1..
De verkiezingen zijn ordentelijk en goed verlopen. Het opkomstpercentage voor de
Provinciale Staten was620/o (in 2015: 54o/o) en voor het Waterschap 58% (in 2015:
50 o/o). Deze percentages zijn het hoogste van de provincie Noord-Brabant en liggen

ver boven het landelijke gemiddelde, ïn IIo/o van de gevallen is een stem bij
volmacht uitgebracht. Dit is vergelijkbaar met eerdere verkiezingen.

De gemeente heeft een taxi-service aangeboden voor mensen die slecht ter been
waren en geen vervoer hadden naar het stembureau. Na de raadsvergadering van
12 maart j.l. heeft het college besloten deze taxi-service aan te bieden aan álle
inwoners van de gemeente. In tegenstelling tot wat beweerd wordt hebben alle
bewoners van flat Eeckenrhode een brief in de bus gekregen. Hierin zijn zij
geïnformeerd over de taxi-service. Ook heeft er in de lÍft van flat Eeckenrhode een
poster gehangen om de bewoners te attenderen op de taxi-service. Verder heeft er
een publicatie op de website van de gemeente gestaan en is er door diverse
publicaties in de pers bekendheid ontstaan over de taxi-service. Publicatie in De
Schakel was vanwege het overschrijden van de deadline voor het aanleveren van
artikelen niet meer mogelijk.

Uiteindelijk hebben er in totaal slechts 6 mensen zich aangemeld voor de taxi-service,
waarvan er uiteindelijk 5 mensen zijn opgehaald en weer thuisgebracht.
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Het college is van mening dat zij de juiste voorbereidingen hebben getroffen rondom
het verkiezingsproces. Iedereen die wil stemmen, is in de gelegenheid gebracht zijn
of haar stem uit te brengen. Dat blijkt ook uit het opkomstpercentage. Er zullen altijd
mensen zijn die vanwege een mobiliteitsbeperking of ziekte (jong en oud) niet
zelfstandig naar het stembureau kunnen komen. Een machtiging, speciaal vervoer of
hulp van anderen biedt in die gevallen naar de mening van het college voldoende
uitkomst.
Er is bij de gemeente één klacht binnengekomen van een inwoner van de
Hoevenakkers, Deze was daar pas komen te wonen en had zich niet gerealiseerd
dat het stembureau op 450 m van de Hoevenakkers lag. Verder is ons noch door de
KBO, noch door de participatieraad verzocht om het aantal stemlocaties uit te
breiden.
Alles overwegende acht het college het niet nodig het aantal stemlocaties bij de
komend.e Eurqpese verkiezirigen uit te breiden en zal deze dan ook handhaven op
4. Ook het aantal stembureaus blijft met 7 gelijk. Gemiddeld genomen ligt de
opkomst bij deze verkiezingen lager. Voorts hebben we nu met maar 1 verkiezing
van doen in plaats van 2 zoals op 12 maart.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

rgemeester,

de

drs. J.W. Brenninkmeijer

F, Compagne
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