
Stuknummer: BL08.01924 

gemeente 

Den Helder II! Hill llll III! 

Raadsvoorstel 
Registratienummer: 

Van afdeling: 
Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

BI08.01924 

PBZ 
R.A. van de Lagemaat 
0223 67 8580 
rvl@denhelder.nl 

Portefeuillehouder: Burgemeester S.Hulman 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Brief Staatssecretaris BKR AI08.08354 van 18 juli 

2008 
• Brief Staatssecretaris BKR AI08.10193 van 18 

September 2008 
Onderwerp: Voorstel om deel te nemen aan Experiment "Stemmen in een Willekeurig 

Stemlokaal" 

Gevraagd besluit: 
In te stemmen met de deelname van de gemeente Den Helder aan het Experiment "Stemmen in een 
Willekeurig Stemlokaal" bij de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement op 
donderdag 4 juni 2009. 

Inleiding en aanleiding 
Bij brief van 17 September 2008 (kenmerk AI08.10193) verzoekt de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties de gemeenten om voor bovengenoemde verkiezingen weer mee te doen aan het 
experiment "Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal". 
Genoemd experiment is een onderdeel van het in 2000 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties gestarte project "Kiezen op Afstand". 
Dit experiment heeft als einddoel bij verkiezingen in Nederland efficiencywinst te boeken en de politiek dichter 
bij de burger te brengen. Om dit te bereiken is er een stappenplan gemaakt die voorziet in een gefaseerde 
invoering van het plaatsonafhankelijk maken van het stemproces. 
Stap 3 van het project bestaat uit het experiment "Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal". Dit experiment 
heeft als doel in zoveel mogelijk gemeenten de locatieonafhankelijkheid van het stemproces te testen en uit te 
laten voeren. Bij eerdere verkiezingen van de leden van het Europees Parlement in 2004, de leden van de 
Gemeenteraad in 2006 en de Provinciate Staten in 2007 heeft de gemeente Den Helder ook aan deze drie 
experimenten met succes deel genomen. 

Beoogd resultaat 
Uiteindelijk moet het bovenstaande ertoe leiden dat door wijziging van de Kieswet vanaf 2010 het gehele 
stemproces plaats- en locatieonafhankelijk wordt. 

Kader 
Meedoen aan het experiment is alleen mogelijk indien daarvoor een wettelijke basis aanwezig is omdat er op 
bepaalde onderdelen zal worden afgeweken van de huidige wettelijke bepalingen in de Kieswet en het 
Kiesbesluit. 
De in 2003 in werking getreden Experimentenwet Kiezen op Afstand en het Experimentenbesluit Kiezen op 
Afstand vormen de wettelijke basis om tijdelijk van bepaalde onderdelen van de Kieswet en het Kiesbesluit af te 
wijken. 

Argumenten / alternatieven 
Zoals gezegd is genoemde werkwijze eerder beproefd in Den Helder in bij eerdere verkiezingen. 
Uit de evaluatie van het experiment is toen gebleken dat bij alle deelnemende partijen het experiment als 
succesvol en zinnig is ervaren omdat het de afstand tussen politiek en burger verkleint en een aanzienlijke 
efficiencywinst heeft opgeleverd. Daarnaast zijn wij van oordeel dat meedoen aan het experiment bij kan dragen 
aan verbeterde dienstverlening en goed past binnen het dienstverleningsconcept van de afdeling Publiekszaken 
Wij stellen daarom voor om medewerking aan dit project te verlenen en deelname aan het experiment te 
continueren bij de komende verkiezingen van de leden van het Europees Parlement op dinsdag 4 juni 2009. 

Financiele consequenties 
Meedoen aan het experiment levert geen extra kosten op. 
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Juridische consequenties 
Geen 

Communicatie 
De kiezer zal tijdig via de gebruikelijke weg (voorlichtingspagina, gemeentelijke website) op de hoogte worden 
gebracht. Het stembureaupersoneel zal via speciale instructiebijeenkomsten gei'nstrueerd worden. 

Aanpak / uitvoering 
Als wordt deelgenomen aan het experiment zal voor de gemeente een speciale oproepingskaart met specifieke 
echtheidskenmerken vervaardigd worden, de zogenaamde stempas. 
Deze stempas zal de plaats van de oude oproepingskaart innemen en standaard naar alle kiesgerechtigden 
binnen de gemeente verzonden worden. Deze stempas dient samen met het overleggen van een geldig 
identiteitsbewijs door de kiezer als controle voor verificatie van de kiesgerechtigdheid van de kiezer en als 
bewijs dat de kiezer niet al zijn stem in een ander stemlokaal binnen de gemeente heeft uitgebracht. 
Met deze stempas kan de kiezer zonder van tevoren eerst naar het gemeentehuis te moeten in de hele 
gemeente in ieder willekeurig stembureau zijn stem uitbrengen. 
Als controlemiddel in de stemlokalen zal een register van ingetrokken stempassen (RIS) geraadpleegd worden. 
In dit RIS worden alleen de gegevens van kiezers geregistreerd waarvan de stempassen zijn ingetrokken omdat 
zij niet langer kiesgerechtigd zijn. 

Den Helder, 7 oktober 2008 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

C.J.M. Hienkens , loco-burgemeester 

, secretaris 

Raadsvoorstel J^m pag.2 van 3 


