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De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 28 januari 2009,

Constateert dat:
o er in de gemeente Renkum sinds 199? bij verkiezingen gebruik is gemaakt van

stemmachines, meestal stemcomputers genoemd;
. de gemeente Renkum in 2007 een speciale audiostemmachine heeft aangeschaft voor

visueel gehandicapten ;
r in 1996 door landelijk acties van de Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" de

vraag is opgeworpen of bij elektronisch stemmen de uitgebrachte stemmen wel
dienovereenkomstig worden gereg:istreerd en geteld en of het stemgeheim is gewaarborgd;

. hierop door de Minister van BZtr( in 2006 twee externe commissies zijn ingesteld, te weten
de Commissie Besluitvorming Stemmachines en de Adviescommissie Inrichting
Verkiezingsproces;

. deze commissies in 2007 hun adviezen hebben uitgebracht;

. op grond hiewan het kabinet per brief van 23 nonember 20O8 aan de Theede Kamer heeft
aangegeven, dat er nu voor de toekomst landelijk wordt gewerkt aan de technische
realisatie van stemmen in het stemlokaal met behulp van stemprinter en stemmenteller;

. op grond hienan de Staatssecretaris vanBT,K mevmuw A Bijleveld in 2008 de
ministerièle regeling, die het gebruik van stemcomputers mogelijk maakte, heeft
ingetrokken;

. dientengevolge de kiezer in elk geval tot en met de verkiezingen voor het, Europees
Parlement in juni 2009 bij het uitbrengen van zijn stem is aangewezen op het gebruik van
een stembiljet en het rode potlood-

Overwegende dat:
o in onze gemeente bij de visueel gehandicapten goede enaringen zijn opgedaan met een

specifieke stemmachine, waannee deze groep burgers zeHstandig kunnen stemmen,
waardoor hun onafhankelijkheid wordt bevorderd;

o dat het beleidvan de werheid in alle geledingen is gericht op het z,oveel mogelijk
"meedoen", deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat het als burger zelfstandig
kunnen uitbrengen van je stem behoort tot de kern van onze democratie;

o het begrijpelijk is dat de rijksorierheid, naar aanleiding van onderzoek naar de fraude
gevoeligheid, in elk geval vcorlopig teruggrijpt naar gebruik van het stembiljet en het
rode potloot bij de verkiezingen;

. ten gevolge hiewan echter juist voor de categorie inwoners, die visueel gehandicapt zijn,
de fraude gevoeligheidvan het stemmen toeneemt, nu deze immers geen mogelijkheid
meer hebben om zelfstandig hun stem uit te trrengen maar hienzoor zijn aangewezen op
het geven van een volmacht aan een gemachtigde;

. gewenat is dat er vóór de eeretvolgende verkiezingen, dit is in juni 2@9, een specifieke
regeling in werking treedt die het zelfstandig stemmen door visueel gehandicapten weer
mogelijk maakt.
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Draagi het coUege op:



ervia een briefaan de staa
op aan te dringen om bij ui
de categorie visueel gehandicap
deze brief in afschrift te zenden
overige gemeenten.

van BZK op grond van vorenstaande overwegingen
ter berrordering van het zeHstandig stemmen voor

het gebruik van de stemmachine wel toe te staan ;
de Tbeede Kamer der Staten Generaal en aan alle

o

En gaat over tot de orde van de dag.

Handtekeningen fracties:
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