
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Dit voorstel gaat over de deelname aan het experiment centraal tellen van de stemmen bij de 

verkiezingen op 20 maart en 23 mei 2019.  

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

in te stemmen met deelname aan het experiment met het centraal tellen van de stemmen bij de 

verkiezingen op 20 maart en 23 mei 2019.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 13 december 2018 

 

 
  , voorzitter 

 
    , griffier 
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Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor:  18 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 1 
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Voorgesteld besluit 

 

De raad besluit in te stemmen met deelname aan het experiment met het centraal tellen van de 

stemmen bij de verkiezingen op 20 maart en 23 mei 2019.  

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de gemeenten bij brief van 

6 juli 2018 uitgenodigd om bij de verkiezingen in 2019 deel te nemen aan het experiment met 

centrale stemopneming. De tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming 

geeft in artikel 2, tweede lid aan dat voor deelname een raadsbesluit nodig is omdat er sprake is 

van afwijking van de Kieswet. Na instemming wijst de Minister van BZK op grond van de genoemde 

experimentenwet de deelnemende gemeenten aan.  

 

Beoogd effect 

Het beoogde doel van het experiment met het centraal tellen is te bekijken of meer efficiency, 

transparantie en controleerbaarheid van de stemopneming kan worden gerealiseerd. 

  

Politieke keuzeruimte 

Op grond van de tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming kan de 

Minister van BZK besluiten dat experimenten plaatsvinden bij een stemming of stemopneming. De 

Minister van BZK wijst daartoe gemeenten aan waar een experiment wordt gehouden. Die 

aanwijzing kan alleen plaatsvinden na instemming van de betrokken gemeenteraad (artikel 2, 

tweede lid van de experimentenwet). Zonder instemming van de raad kan niet worden 

deelgenomen aan het experiment.  

 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het centraal tellen van de stemmen bij de 

gecombineerde Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en bij de 

verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019. 

 

Gedachtegang 

Argumenten 

Het Ministerie van BZK probeert het telproces bij verkiezingen waar mogelijk te verbeteren door 

middel van het uitvoeren van experimenten met centraal tellen.  

 

Wat houdt het in? 

In een gemeente die deelneemt voeren de stembureaus na sluiting om 21 uur alleen een 

voorlopige telling op lijst/partijniveau. Op grond daarvan kan evt. op de avond van de stemming 

alleen een voorlopige uitslag op lijst/partijniveau worden bekend gemaakt. Die voorlopige uitslag 

dient als referentie voor de (latere) definitieve tellingen.  

 

NB: bij de Nederlandse verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 

mogen geen voorlopige uitslagen worden bekend gemaakt om beïnvloeding van andere EU-landen 

die later stemmen te voorkomen.  

 

Het centraal tellen van de stemmen op kandidaatniveau gebeurt de volgende dag op een centrale 

locatie door een daarvoor ingesteld gemeentelijk stembureau (GSB). Alle tellers werken onder 

verantwoordelijkheid van dit GSB. Het GSB stelt van elk stembureau de uitslag vast. Als het GSB 

er zeker van is dat de stemopneming juist is uitgevoerd, maakt het GSB een proces-verbaal van de 

stemopneming voor de hele gemeente op. 
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De kans dat daarna hertelling door het centraal stembureau moet plaatsvinden, is door het volgen 

van deze procedure geringer. Evt. fouten in de stemopneming kunnen worden hersteld voordat het 

proces-verbaal definitief wordt vastgesteld. 

 

Kanttekeningen 

Centraal tellen zorgt voor vertraging van één dag in het telproces op kandidaatniveau. Een 

voorlopige uitslag op kandidaatniveau kan aan het einde van de dag na de verkiezingen bekend 

worden gemaakt.  

 

Alternatieven 

Een andere mogelijkheid is niet in te stemmen met de uitnodiging van het Ministerie van BZK. De 

tellingen vinden dan plaats conform de huidige Kieswet.  

 

Overwegingen van het college 

 

Het college onderschrijft de beoogde doelen van het experiment van de centrale stemopneming en 

wil hieraan een bijdrage leveren. Het college adviseert daarom deel te nemen aan het experiment.   

 

Middelen 

 

Financiële middelen 

De evt. inhuur van tellers op de dag na de verkiezingen, het transport, de opslag en de beveiliging 

van de stembiljetten kost geld. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het verkiezingsbudget 

2019. Voor deelname aan het experiment verstrekt het Ministerie van BZK een tegemoetkoming in 

de kosten van €5000 per verkiezing.  

 

Personele middelen 

Op de dag van na de verkiezingen wordt de centrale telling verricht door het gemeentelijk 

stembureau (GSB). Als de raad instemt met dit voorstel, worden later door ons het GSB en de 

tellers benoemd.   

 

Participatie 

n.v.t. 

  

Communicatie 

Aan de evt. deelname aan het experiment zal in het weekblad, het huis-aan-huisbiljet en de 

website aandacht worden geschonken. De stembureauleden worden uiteraard eveneens 

geïnformeerd.   

 

Samenwerking (Heemstede) 

n.v.t. 

  

Vervolgproces/evaluatie 

 

Vervolgproces 

Als de raad instemt met deelname aan het experiment wordt dit doorgegeven aan het Ministerie 

van BZK. Er kan dan een aanwijzingsbesluit worden genomen. Na de verkiezingen van 2019 wordt 

dit experiment geëvalueerd.  

 

Bijlagen 

n.v.t.  

 

Achterliggende documenten 
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Brief uitnodiging deelname experiment Ministerie van BZK (2018010961). 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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