
*
Bloemendaal

Dienstverlening

Aan de leden van de Gemeenteraad
Gemeente Bloemendaal

Postbus 201

2050 AE Overveen
't 14023

www.bloemendaal.nl

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door

Doorkiesnummer

Onderwerp

Verzonden

Bijlage(n)

L2 januari 2O2L

2021000086
College

Organisatie Tweede Kamer verkiezingen onder Covid-19

Beste leden van de Gemeenteraad,

Op t7 maart 2021 worden er landelijke verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede Kamer. Op

grond van de Kieswet is het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk deze

verkiezingen op een democratische en ordentelijke wijze te laten verlopen. Vanwege de geldende

richtlijnen voor Covid-19 zal de voorbereiding en uitvoering van deze verkiezingen er anders uit gaan zien

dan bij voorgaande verkiezingen.

Vanwege Covid-l9 worden door het Rijk tijdelijke wettelijke maatregelen genomen en komen extra

middelen beschikbaar

Omdat er door de Covid-L9 maatregelen veel zaken logistiek anders zullen gaan, is al tijdig begonnen

met alle voorbereidingen. Vanuit het R¡jk zijn hiervoor aan alle gemeenten extra middelen beschikbaar

gesteld. Op 16 december 2020 is de tijdelijke Wet verkiezingen Covid-19 in de Tweede Kamer behandeld

Het wetsvoorstel zal op 26 januari a.s. ongewijzigd door de Eerste Kamer worden bekrachtigd. ln deze

tijdelijke wet is als unicum geregeld, dat alop 15 en 16 maart in een vijftalstembureaus (één

stembureau per dorpskern) kan worden gestemd en tevens de mogelijkheid wordt geboden om te

stemmen per brief. Door deze extra maatregelen wordt verwacht dat de aanloop op de stembureaus op

de dag van de verkiezingen verminderd wordt, waardoor beter L,5 meter afstand kan worden gehouden

Voor kwetsbare burgers vanaf 70 jaar wordt de mogelijkheid geboden om vooraf per brief een stem uit

te brengen.

Een ander logistiek proces vereist een nieuw draaiboek

Alle stembureaus zijn inmiddels beoordeeld op veilige looproutes, voldoende voorzieningen voor minder

validen en de mogelijkheid tot het plaatsen van kuchschermen en desinfectiemiddelen. De vaste
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bemensing op de stembureaus zal worden uitgebreid van drie naar vier personen. Ter plaatse zal in ieder
stembureau ook nog extra personele begeleiding aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Voor vervroegd stemmen en briefstemmen zijn alle vereisten logistiek in kaart gebracht en worden
vertaald in een nieuw draaiboek. Ook de personele capaciteit die nodig is in de voorbereiding, t¡jdens de
stemdagen en na afloop bij het stemmen tellen, is zo goed als geregeld. Door de tijdelijke wettelijke
maatregelen door Covid-19, wordt verwacht dat de veilígheid voor de gezondheid voor zowel
stem bu rea uleden a ls stemge rechtigden voldoende ka n worde n gewaarborgd.

Het college heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente Bloemendaal tijdig klaar is, om het proces van
verkiezingen, ondanks Covid-19, in onze gemeente op ordentelijke wijze en zonder democratische
belemmeringen te organiseren.

Met vriendelijke g roet,
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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De burgemeester,


