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Onderwerp:  
 

Beantwoording vragen inzake toegankelijkheid van de 
verkiezingen 

 
 
Geachte fractie, 
 
 
Op 6 oktober jl. is door de heer Kock van D66 een aantal vragen gesteld over de toegankelijkheid van de 
verkiezingen voor iedereen. 
 
In aanloop naar iedere verkiezing laten wij ons informeren via de Kiesraad over de actuele criteria voor 
toegankelijkheid van mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking. De ‘Checklist toegankelijkheid 
stemlokalen’ is daarvoor ook voor ons de norm. In samenwerking met onze collega’s van de buitendienst 
wordt gezorgd voor een goede toegankelijkheid van de 23 stembureaus. Daarnaast wordt zorgvuldig 
aandacht besteed aan de regels die zijn vastgesteld en de maatregelen die genomen moeten worden voor 
de toegankelijkheid van personen met een visuele beperking. 
 
Voor de leesbaarheid worden eerst de vragen van D66 herhaald en vervolgens worden daaronder de 
antwoorden van het college gegeven. 

  
Is onze gemeente voldoende voorbereid op het toegankelijk maken van de stemlokalen?  

Ja, onze gemeente is voldoende voorbereid op het toegankelijk maken van de stemlokalen. 
 

Is de gemeente op de hoogte van alle toegankelijkheidscriteria?  

Uiteraard zijn wij op de hoogte van de toegankelijkheidscriteria en we actualiseren die kennis steeds weer bij 
een nieuwe verkiezing. 
 

Voldoet onze gemeente aan de 25% eis?  

Ja, onze gemeente voldoet ruimschoots aan de 25 % eis. Wij streven naar een inclusieve samenleving. 
Om die reden zijn onze inspanningen er op gericht om onze stembureaus 100 % te laten voldoen aan de 
toegankelijkheidscriteria conform het aangenomen amendement Voortman/Otwin van Dijk. 

(zie: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vk0imiuh1vwl) 
 
Wordt op een duidelijke, en proactieve wijze duidelijk gemaakt welke stemlokalen toegankelijk zijn?  
Ja, wij publiceren, voorafgaand aan iedere verkiezing de vastgestelde stembureaulocaties via verschillende 
media. Ook krijgen de mensen, huis-aan-huis, een kandidatenlijst met daarop informatie over de 
stembureaus.  
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Zijn de, in het stemlokaal, aanwezige ambtenaren volledig op de hoogte van de toegankelijkheidseisen?  

Ja, de stembureauleden worden tijdens de instructiebijeenkomst geïnstrueerd over de 
toegankelijkheidseisen van de stembureaus. 
 
Zijn de, in het stemlokaal, aanwezige ambtenaren volledig op de hoogte van artikel J28 van de Kieswet?  
Ja, tijdens dezelfde instructie worden de stembureauleden eveneens geïnstrueerd over artikel J28, waarin is 
geregeld dat hulp is toegestaan bij een lichamelijke of visuele handicap. 
 
We hopen dat u voldoende antwoorden heeft gekregen op uw vragen. 
 
 
  

Met vriendelijke groet, 
Burgermeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw M.J.F.Verstappen   De heer O.E.T. van Dijk 
secretaris   burgermeester 
 
 
 
 
 
 
 
 


