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Inleiding 

Op 26 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaatst. In het Presidium 

van 20 december krijgt de Raad een totaaloverzicht van de stem bevorderende 

instrumenten die ingezet kunnen worden bij de komende verkiezingen. 

Daarop vooruitlopend ontvangt het Presidium dit Memo de hieronder omschreven 

kieshulpen die een eventueel akkoord van de Raad op dit moment vereisen. 

De kieshulpen, de StemWijzer en het Kieskompas vindt u uitgewerkt, inclusief de 

geoffreerde bedragen en toelichtingen in de bijlagen. 

 

Budget 

Het budget verkiezingen 2018 Gemeente Bloemendaal is totaal € 56.000,00 

Het aanvullende budget voor de griffie om opkomst bevorderende instrumenten voor de 

verkiezingen 2018 in te kopen is : € 15.000,-- 
Voor een overzicht uitgaven 2016 (referendum) verwijs ik u naar de bijlage. 

 

 

Kieshulpen 

StemWijzer en KiesKompas: 

Diverse kieshulpen, zoals de Stemwijzer en het Kieskompas, kunnen de kiezer helpen bij 
hun stemkeuze in de verkiezingen. Deze websites bestaan al sinds jaren. Bij een online 
kieshulp krijgt een kiezer een aantal stellingen voorgelegd waarbij de kiezer moet 
aangeven het met de stelling eens of oneens te zijn of geen van beiden. 



-2- 

 

Er zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 verschillende kieshulpen 
gemaakt. Doordat de kieshulpen verschillende methodes gebruiken en uitgaan van andere 
stellingen, kunnen ze onderling afwijkende resultaten geven. 

De meeste kieshulpen zijn door iedereen geheel anoniem te maken. De vragen gaan over 
belangrijke maatschappelijke thema's, zoals veiligheid, milieu, immigratie, lokale 
vraagstukken, ouderenzorg etc. 
 

StemWijzer 

De StemWijzer wordt gemaakt door ProDemos en de voorganger daarvan, het Instituut 
voor Publiek en Politiek. Deze kieshulp probeert jongeren en andere burgers meer bij de 
politiek te betrekken en de twijfelende kiezers in de verkiezingscampagne een handje te 
helpen bij het maken van een keuze. De StemWijzer werd in 2012 bij de Tweede 
Kamerverkiezingen door ruim 4,85 miljoen gebruikers ingevuld en in 2017 meer dan 6,3 
miljoen keer. 

De StemWijzer werkt met 30 stellingen aan de hand waarvan de politieke voorkeur kan 
worden bepaald. Het antwoord op iedere stelling wordt door de fracties aan de makers van 
StemWijzer aangeleverd. Per vraag kan 'eens' of 'oneens' worden gekozen, of 'geen van 
beide'. Ook is het mogelijk vragen over te slaan. Het eindresultaat is een grafiek met 
rangorde van de meest passende naar de minst passende partij. Ook kan men in het 
resultaat de standpunten van de partijen vergelijken met de eigen antwoorden. De 
StemWijzer is de bekendste kieshulp die online bestaat. 

Kosten StemWijzer: 
 Het basisbedrag bij een maximum aantal van acht partijen voor het ontwikkelen van 

een StemWijzer is € 9.750,-. Elke fractie daar bovenop komt op € 250,- ,met een 
maximum van vier, de totale kosten bedragen ca. € 10.750,-. 
 

De aanneemprijs bestaat onder andere uit onderstaande onderdelen: 
 Complete StemWijzer, inclusief:  

 Workshop met de partijen; 
 Mogelijke consultatie van de inwoners met het StemWijzer Forum; 
 Promotie via Facebook en andere social media, zogenoemde geotargeting; 
 Een ‘toegankelijke versie’ voor visueel gehandicapten. 

 
De StemWijzer werkt met een Service Level Agreement (SLA) waarin de prestatienormen, 
bescherming en beveiliging van de StemWijzer zijn geregeld. Iedere StemWijzer bevat een 
privacy statement.  

 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is de applicatie ingericht voor het in 
toenemende mate mobiele gebruik, op smartphone en tablet. In het nieuwe 
resultaatscherm is de informerende functie van de tool versterkt. De gebruiker krijgt een 
top drie van partijen met de meeste overeenkomst te zien en kan van daaruit 
standpunten, toelichtingen, partijen met elkaar vergelijken.  
Er zijn drie nieuwe StemWijzers in de nieuwe stijl te raadplegen, voor de 

herindelingsverkiezingen 22 november in Leeuwarden, Waadhoeke en Súdwest Fryslân zie 

https://stemwijzer.nl. 

 
Te raadplegen documentatie: 
Zie bijlagen 

 naar de StemWijzer 

 naar geschiedenis StemWijzer 

 

https://stemwijzer.nl/
https://tweedekamer2017.stemwijzer.nl/#intro
http://visueel.prodemos.nl/25jaarstemwijzer/


-3- 

 

Optioneel 

De Sticker StemWijzer: 

Een eenmalige gebeurtenis. De Sticker stemwijzer kan ingezet worden in een bijeenkomst 

in het gemeentehuis om de discussie op gang te brengen tussen burger en politiek en 

burger onderling. Het factsheet StickerStemWijzer vindt u in de bijlage. Een filmpje over 

de  sticker stemwijzer gaat u naar deze link 

 

Kosten Sticker StemWijzer 

• De basisprijs is € 3200,–. 

Inhoud:  

– op maat aangepaste onderdelen (zeildoeken met stellingen uit uw StemWijzer en daarop 

aangepaste programmering van de zuil) 

– 1 set zeildoeken en 500 stickervellen in eigendom 

– huur van alle overige onderdelen 

– begeleiding door een medewerker van ProDemos bij de eerste bijeenkomst 

Aanvullende kosten indicatie vindt u in het factsheet. 

 

Kieskompas 

Het dagblad Trouw maakt samen met de Vrije Universiteit i sinds 2006 het Kieskompas. 
Uitgangspunt daarbij zijn de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Deze 
stemhulp richt zicht op brede maatschappelijke kwesties. Het Kieskompas geeft de 
deelnemers 30 stellingen met een schaal met vijf opties plus 'geen mening'. Als resultaat 
geeft Kieskompas voor de gebruiker grafisch aan op welke positie deze zich bevindt in het 
politieke krachtenveld. 

Kosten Kieskompas: 
Basis bedrag offerte: € 9.500,00 (excl. reis- en verblijfkosten) 
Voor de totale offerte en planning verwijs ik u naar de bijgevoegde documenten. 

 

De aanneemprijs bestaat onder andere uit onderstaande onderdelen: 
 voorbereiding en begeleiding van drie bijeenkomsten;  

 een online versie van het Kieskompas, waarbij de positie van de gebruiker in het 
‘politieke landschap’ wordt getoond en/of een ranking van overeenkomsten per 
partij (u kunt zelf kiezen waar uw voorkeur naar uitgaat). Gebruikers kunnen ook 
steeds per stelling elke positie en bron van een partij raadplegen;  

 de desktopversie is responsive voor mobiel en tablet;  

 landelijke aandacht voor het Kieskompas, doordat wij gedurende de campagne 
opvallende lokale situaties analyseren en hierover berichten. De gemeente 
Bloemendaal lift hier automatisch op mee;  

 als afronding van het Kieskompas ontvangen de partijen na afloop van de 
verkiezingen een compacte rapportage met hierin de tellingen en percentages op de 
stellingen in het Kieskompas, afgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 
postcodegebied. Dit geeft gedetailleerd beeld van de opinies van de inwoners van 
Bloemendaal. 

Te raadplegen documentatie: 
Zie bijlagen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXeHfzQbcso
https://www.parlement.com/id/vi4dbfa78exu/vrije_universiteit_vu
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Verkiezingskrant 

De verkiezingskrant 2014 vindt u HIER 

Een groot aantal raadsleden heeft aan de totstandkoming van de deze krant in 2014 

meegewerkt. We gaan er vanuit dat binnen de raadsfracties de kennis aanwezig is hoeveel 

tijd en inzet dit vergt. 

Kosten in 2014: ca. 12.500,00 

 

Afweging: 

Uw eerste afweging is wilt u een digitale kieshulp of een papieren versie? 

Van de beide digitale kieshulpen kan in zijn algemeenheid gezegd worden dat ze beiden 

gebruikersvriendelijk zijn. 

 

 Sterk punt Minder sterk 

Kieshulp 

Papier 

Huis aan huis verspreid Minder bereik visueel gehandicapten. 

Minder bereik jongeren. 

Geen publiciteit via een banners naar 

websites van de gemeente. 

Image Gemeente als niet modern 

   

Kieshulp 

Digitaal 

Hoge impact. 

De kiezer wordt aan de hand 

mee-genomen 

Bereik jongeren via de app en 

mobiele versie kieshulp 

Via banners doorgeleid naar de 

websites van de gemeente 

Moderne uitstraling Gemeente 

Bloemendaal 

Lager bereik (senioren 65+) 

 

Advies: 

Als startmoment voor het produceren van de StemWijzer of het Kieskompas is het 

Presidium van 20 december een goed moment. Tijdens deze vergadering kan de gekozen 

partij uitgenodigd worden om vragen te beantwoorden. 

Het inplannen van de eerste gesprekken zal in de tweede week van januari plaats gaan 

vinden. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PiWSuCd6fEMJ:docplayer.nl/47149563-Gemeente-bloemendaal-6-pagina-s-over-uw-partijen-geen-verhoging-van-de-ozb-belasting-korte-lijnen-tussen-het-gemeentebestuur-en-de-burgers.html&num=1&hl=nl&gl=nl&strip=0&vwsrc=0
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