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Evaluatie verkiezingen voor de leden van de Provinciale
Staten en voor de leden van het bestuur van de
Waterschappen op 20 maart 2019

Geachte dames en heren,
Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen geweest voor de leden van de Provinciale Staten NoordHolland en voor de leden van het bestuur van het waterschap ‘Amstel, Gooi en Vecht’. De afdeling
Publiekszaken is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. De organisatie is
uitgevoerd zoals voorgeschreven in Wet- en regelgeving en aan de hand van het ‘Draaiboek
Verkiezingen’.
Speerpunt verkiezingen 2019:
Per 1 januari 2019 is er een wetswijziging in werking getreden die stelt dat alle stembureaus
toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Hierbij gaat het niet alleen om mensen
met een rolstoel, maar bijvoorbeeld ook om mensen met een visuele of auditieve beperking.
De gemeente Hilversum is hier adequaat mee aan de slag gegaan. Een extern bureau heeft alle
stembureaus in Hilversum onderzocht op de mate van toegankelijkheid voor mensen met een
lichamelijke handicap. De afdeling Openbare Ruimte heeft aan de hand van de adviezen meerdere
kleine werkzaamheden uitgevoerd om de stembureaus toegankelijk te maken. Alle stembureaus zijn
toegankelijk voor rolstoelen en voorzien van een tijdelijke dan wel permanente
invalideparkeerplaats binnen 50 meter.
Ook heeft de gemeente Hilversum een stembureau ingericht voor visueel gehandicapten. In
Nederland waren er 12 gemeenten die voor visueel gehandicapten een speciale verkiezingsmal
hebben aangeschaft waarmee ze door middel van een sound box zelfstandig konden stemmen.
Helaas zijn er maar 2 visueel gehandicapten die gebruik hebben gemaakt van deze speciale mal.
Voor aankomende verkiezingen moet ook aandacht besteedt worden aan laaggeletterden zodat ook
zij hiervan gebruik kunnen maken.
Evaluatie
De verkiezingen zijn geëvalueerd binnen het Projectteam verkiezingen. De bevindingen van het
projectteam, in combinatie met de opmerkingen vanuit de processen-verbaal en de opmerkingen van
de ronderijders zijn vermeld in bijgevoegde Evaluatie PS en WS verkiezingen. Daar waar nodig zijn
actiepunten benoemd.
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Over het algemeen kunnen we stellen dat de verkiezingen goed zijn verlopen. Uiteraard valt er altijd
wat te verbeteren en daar wordt actie op ondernomen.
Voor de details van de evaluatie wordt verwezen naar bijgevoegde Evaluatie Provinciale Staten- en
Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Hoogachtend,
de burgemeester van Hilversum

P.I. Broertjes

