4

voorstel

Beslisnota voor de raad
Datum
Nummer

3 april 2019
ZWIZB190304-GR02

Openbaar
Onderwerp
Versienummer

Niet centraal stemmen tellen tijdens EP-verkiezingen
1.1

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

H.J. Meijer
Gerard Reijgersberg
Inwonerszaken
(038) 498 4125
GJL.Reijgersberg@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel
Begroting wijzigen
Dekking ten laste van

n.v.t.
Nee
n.v.t.

Bijlagen

geen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
niet centraal stemmen te tellen tijdens de verkiezingen voor de leden van het Europese Parlement op
donderdag 23 mei 2019.
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Toelichting op het voorstel
Inleiding
In oktober 2018 heeft de raad ingestemd met deelname aan het experiment ‘centrale stemopneming’
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat gold voor zowel de
gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen (20 maart 2019) als het
Europese Parlement (23 mei 2019). Inmiddels zijn ervaringen opgedaan met de centrale
stemopneming op 21 maart 2019. Die geven aanleiding om de beslissing te herzien om ook voor de
verkiezingen van het Europese Parlement (EP-verkiezing) centraal stemmen te gaan tellen.
Beoogd effect
1. Door tijdens de EP-verkiezing op traditionele wijze de stemmen te tellen, kunnen we de kosten
voor de drie verkiezingen in 2019 beheersbaar houden. De kosten voor een centrale
stemopneming voor de EP-verkiezing wegen niet op tegen de voordelen die dit oplevert.
2. Niet centraal stemmen tellen bij de EP-verkiezing voorkomt een te grote tijdsdruk bij bureau
verkiezingen. Het zorgt er voor dat alle processen tijdig en zorgvuldig uitgevoerd kunnen worden.
Argumenten
1 Kostenbeheersing:
Het Ministerie van BZK verstrekt een bijdrage van € 10.000,- voor de centrale stemopneming. De
kosten waren op € 45.000,- begroot maar blijken globaal circa € 57.500,- te bedragen. Het gaat om
kosten voor (inrichting van en catering in) de centrale tellokatie Het Anker, personele inzet van
Inwonerszaken en loonkosten stemmentellers van Randstad.
Deze extra kosten zijn voor de EP-verkiezing niet in verhouding tot de voordelen van centrale
stemopneming. Het doet een te grote aanslag op de verkiezingsreserve. Door op 23 mei af te zien van
een centrale stemopneming kunnen we de totale verkiezingskosten voor 2019 beheersbaar houden en
binnen het verkiezingsbudget blijven.
2 Tijdigheid en zorgvuldigheid proces
Bij de aanmelding voor deelname aan het experiment ‘centrale stemopneming’ voor de EP-verkiezing,
was de verwachting dat dit op vrijdag 24 mei zou plaatsvinden. In artikel 26 van het Experimentenbesluit staat immers dat de ‘centrale stemopneming uiterlijk de dag na de stemming aanvangt’. Voor
EP-verkiezing bleek later pas dat er een uitzondering geldt. Omdat er door andere lidstaten op zondag
gestemd wordt, mag de centrale stemopneming pas op maandag 27 mei plaatsvinden.
Voor bureau verkiezingen valt de centrale stemopneming dan samen met haar taken als hoofdstembureau (één van de 19 in Nederland): het registreren en genereren van de uitslagen van alle
gemeenten in Overijssel. Op dinsdagmorgen om 10.00 uur vindt de wettelijk vastgestelde openbare
zitting van het hoofdstembureau plaats. Daarin wordt de officiële uitslag voor de kieskring Zwolle
vastgesteld. Aansluitend brengt bureau verkiezingen alle bescheiden over naar het centraal
stembureau (de Kiesraad in Den Haag). Nu centrale stemopneming op 27 mei plaatsvindt, legt dit een
te grote (tijds)druk op bureau verkiezingen om alle processen tijdig en zorgvuldig af te kunnen ronden.
Risico’s
Geen
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Financiën
Door niet centraal stemmen te tellen tijdens de EP-verkiezing blijven de totale kosten binnen het
beschikbare verkiezingsbudget.
Communicatie
Het niet centraal stemmen tellen tijdens de EP-verkiezing zal via een persbericht worden
gecommuniceerd.
Vervolg
Op 23 mei worden na 21.00 uur op elk stembureau de stembiljetten op kandidaatniveau geteld.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.
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Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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