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Underwerp 

Openstelling stembureaus 

 

Op 10 december 2020 heeft de GBA-fractie schriftelijke vragen gesteld over openstelling 

stembureaus.  Hieronder vindt u de vragen en de reactie van het college:  

 

Ynlieding 

Uit de berichtgeving over openstelling van stembureaus in de gemeente Achtkarspelen bleek ons 

dat er alleen in de kernen van de gemeente, te weten Buitenpost en Surhuisterveen, de 

stembureaus een dag extra open zijn. 

 

Fragen 

1. Is het juist dat er in de gemeente in de kernen Buitenpost en Surhuisterveen twee dagen de 

stembureaus open zijn om te stemmen? 

2. Waarom niet in de andere grotere kernen een extra dag voor het stemmen, om zodoende een 

spreiding te krijgen van mensen op bepaalde tijdstippen? 

3. Is het college het met ons eens in een tijd van de pandemie COVID-19 juist belangrijker is 

een spreiding van mensen te creëren en daarvoor de gelegenheid te scheppen om op 

meerdere plaatsen een stembureau te openen? 

4. Is het college het met ons eens ook i.v.m. met de milieuwetgeving de mensen niet meer te 

laten reizen dan dat hoogstnoodzakelijk is? 

 

Reaksje kolleezje 

 

1. Dat is juist 

2. Landelijke lijn vanuit BZK: 

Kiesgerechtigden kunnen twee dagen voor de dag van de stemming (maandag 15 en 

dinsdag 16 maart 2021) op een aantal locaties in hun gemeente vervroegd hun stem 

uitbrengen. Deze maatregel is vooral bedoeld voor kiezers met een kwetsbare gezondheid. 

In elke gemeente wordt, naar rato van het aantal kiesgerechtigden in de betreffende 

gemeente, een aantal locaties ingericht waar vervroegd stemmen mogelijk wordt 

gemaakt. Voor gemeenten tussen 10.000 en 30.000 kiesgerechtigden betreft dat 2 

vervroegd stemlokalen. Aan die landelijke lijn wordt voldaan door het instellen van de 

genoemde vervroegd stembureaus in Buitenpost en Surhuisterveen. Onze overwegingen 

daarbij: 

o Er komt de komende Tweede Kamerverkiezing geen stembureau in 

beide zorgcentra in onze gemeente, vanwege het feit dat de 

bewoners onder de kwetsbaren van onze samenleving vallen. Die 

zorgcentra staan in Buitenpost en Surhuisterveen. Omdat de 
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maatregel tot vroegstembureaus vooral bedoeld is voor kwetsbare 

kiezers, stelt het College zich op het standpunt dat juist in deze beide 

dorpen zoveel mogelijk in spreiding moet worden voorzien.  

o Buitenpost en Surhuisterveen zijn de twee dorpen met de meeste 

kiesgerechtigden. Het instellen van een vroegstembureau in één of 

twee andere dorpen dan Buitenpost of Surhuisterveen ligt daarmee 

niet voor de hand. 

o Buitenpost en Surhuisterveen liggen geografisch gunstig qua 

spreiding in onze gemeente, waardoor inwoners uit andere dorpen 

die op 15 of 16 maart hun stem in persoon willen uitbrengen, hooguit 

een korte reisafstand hebben 

o Elke kiezer heeft straks ruim de gelegenheid om op een manier naar 

keuze de stem uit te brengen. Dat hoeft niet in de vroegstembureaus 

plaats te vinden, maar mag ook op de verkiezingsdag zelf in een 

stembureau naar keuze, per volmacht of per onderhandse volmacht. 

Een 70 plusser heeft meer mogelijkheden: 

▪ Schriftelijk uitbrengen briefstem, door deze op te sturen per 

post 

▪ Schriftelijk uitbrengen briefstem, door deze af te geven op het 

gemeentehuis als afgiftepunt 

▪ Schriftelijk uitbrengen briefstem, door deze in te leveren op 

een vroegstembureau op 15 of 16 maart 

▪ Schriftelijk uitbrengen briefstem, door deze in te leveren in 

een stembureau naar keuze in de gemeente op 17 maart 

▪ Zelf ter plekke de stem uitbrengen met de stempluspas in een 

vroegstembureau op 15 of 16 maart  

▪ Zelf ter plekke de stem uitbrengen met de stempluspas in een 

stembureau naar keuze in de gemeente op 17 maart 

▪ Laten stemmen per onderhandse volmacht 

▪ Laten stemmen per schriftelijke volmacht 

▪ Laten stemmen per onderhandse volmacht op een kiezerspas, 

waardoor de gemachtigde zelfs buiten de gemeente kan 

wonen 

Naar het oordeel van het College heeft elke kiezer voldoende mogelijkheid om een stem 

uit te kunnen brengen en heeft een kiezer ook voldoende mogelijkheid om mogelijke 

drukte te vermijden.  

 

3. Het College is het met de stelling van het GBA eens en stelt zich op het standpunt dat het 

College daar ook zorgvuldig naar gekeken heeft en handelt naar de richtlijn van BZK. Juist 

in het kader van de spreiding is het op 17 maart in elk dorp van de gemeente mogelijk om 

de stem uit te brengen. Daar worden twee extra dagen aan toegevoegd in twee dorpen.  

Spreiding speelt een rol in de drukte op stembureaus, maar ook de facilitering om de stem 

anders uit te kunnen brengen zal bijdragen aan minder drukte in de stembureaus.  

 

4. Het College is het met de stelling van het GBA eens, maar niet als dit zou moeten 

resulteren in het instellen van meer vroegstembureaus op 15 en/of 16 maart. Immers, 

reisafstand is niet het enige criterium als het gaat om milieuaspecten. Milieuaspecten 

spelen ook als het aantal vroegstembureaus wordt uitgebreid, omdat de stembureaus 

bevoorraad/opgebouwd, bemensd en afgebroken moeten worden. Naast milieuaspecten 

spelen dan onder andere ook operationele, bedrijfsvoeringstechnische en financiële 

aspecten. Onze huidige stembureaus maken het al mogelijk dat iedere kiezer in eigen dorp 

de stem uit kan (laten) brengen. Daarnaast mag iedere kiezer zelf de afweging mag 

maken of hij of zij toch op 15 of 16 maart hiervoor wil reizen of op een andere manier de 

stem uitbrengt dan in een vroegstembureau. 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 burgemeester, 
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secretaris, 

dhr. mr. M.P. de Jong 

 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 


