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Memo 

 
 

Datum: 5 juni 2009 
Aan: Presidium 
Van: J.M.T. van der Burg 

Onderwerp: Stemhulp gemeenteraadsverkiezingen 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
In maart 2010 vindt de verkiezing voor de gemeenteraad plaats. Hiervoor moeten al in de tweede helft van 2009 
de nodige voorbereidingen worden getroffen, ook op communicatief gebied. Communicatie speelt een 
belangrijke rol in de periode rond de gemeenteraadsverkiezing. Voorafgaand aan de verkiezing gaat het vooral 
om het informeren en enthousiasmeren van stemgerechtigde inwoners, zodat zij op de verkiezingsdag een 
bewuste stem kunnen uitbrengen. Een hogere opkomst is daarbij een ander doel. Diverse activiteiten en 
middelen kunnen hiervoor worden ingezet.  
 
Door het grote aantal politieke partijen weten veel kiezers niet goed meer waar die voor staan. Een hulpmiddel 
dat hiervoor kan worden ingezet is een zogenaamde stemhulp, zoals de Stemwijzer of het Kieskompas. Het is 
een speciale, op de Helderse situatie gemaakte website, waarmee onze inwoners hun eigen standpunten 
gemakkelijk en snel kunnen vergelijken met de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Dat gebeurt 
aan de hand van stellingen. Zo kan men (gratis) testen welke politieke partij het dichtst bij de eigen politieke 
voorkeuren, overtuiging of denkbeelden staat.  
  
Stemwijzer of Kieskompas? 
De Stemwijzer is een product van het Instituut voor Publiek en Politiek, terwijl het Kieskompas is verbonden aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
 
Het grootste verschil met Stemwijzer is dat Kieskompas geen stemadvies geeft, maar een subtieler inzicht in de 
positie van de gebruiker in vergelijking met de partijen of personen van de desbetreffende verkiezing. Alle 
partijen staan op het scherm om de gebruiker heen en de gebruiker kan zijn eigen opvattingen met de posities 
van alle partijen vergelijken. Dat kan echter ook enige vaagheid in de hand werken. De voorkeur gaat dan ook 
uit naar de Stemwijzer. Die laat zien met welke partij(en) de gebruiker de meeste overeenkomst heeft. De 
Stemwijzer geeft ook een overzichtelijke vergelijking tussen de eigen standpunten en die van de politieke 
partijen. De Stemwijzer is ook ingezet bij de onlangs gehouden Waterschapsverkiezingen en wordt gebruikt bij 
de verkiezing voor het Europees Parlement. Indien gewenst kunnen de lijsttrekkers van de partijen in korte 
afzonderlijke spotjes een persoonlijk stemadvies uitspreken. 
 
Utvoering 
De stemhulp kan worden geïntegreerd op de website van de gemeenteraad via een iframe. 
 
Kosten 
Inzet van de Stemwijzer kost € 7.250 plus € 250,00 per deelnemende partij. Bij beslissing na 1 augustus is het  
tarief € 1.000 hoger. Na 1 januari 2010 gaat het bedrag nog eens met € 1.000 omhoog (prijzen exclusief btw). 
De kosten kunnen worden betaald uit het budget van de raad. 
 
De kosten voor de lijsttrekkersfilmpjes worden apart in rekening gebracht: € 1.500,-- voor vijf lijsttrekkers, daar 
bovenop € 100,-- voor elke extra lijsttrekker. Indien de deelnemende partijen van deze mogelijkheid gebruik 
willen maken volgt een nader voorstel over de betaling c.q. de verdeling van de kosten. Uitgangspunt hierbij is: 
allen of geen. 
 
Communicatie 
Dit voorstel loopt vooruit op een communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing, dat in de tweede helft van 
2009 wordt gemaakt. Dat heeft vooral te maken met de kosten: aanschaf van de Stemwijzer wordt duurder 
naarmate de tijd verstrijkt.  
 



In het communicatieplan worden de in te zetten communicatiemiddelen nader uitgewerkt. Bij een positief besluit 
op dit voorstel zal de Stemwijzer hiervan deel uitmaken. 
 
Voorstel 
Op grond van het bovenstaande wordt u verzocht in te stemmen met de aanschaf van de Stemwijzer als 
stemhulp bij de gemeenteraadsverkiezing 2010. 

 


