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Criterium Vragenhalfuur 

Het onderwerp is actueel en politiek relevant. Het onderwerp is niet op andere wijze reeds geagendeerd. Het antwoord kan 

terstond worden gegeven. 
 
Naam en fractie: Floor Elderman, Hart voor Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg 

Datum raadsvergadering:                     18 maart 2021 
Onderwerp:                                                 Tweede Kamerverkiezingen 2021 

 
Vragen zijn ingediend als Vragenhalfuur vragen, afhandeling als schriftelijke art. 33 vragen. 
 
Inleiding 
De Tweede Kamerverkiezingen van 2021 lopen anders dan normaal. In verband met corona konden kiezers niet alleen per 
post stemmen (70+’ers), maar ook verdeeld over meerdere dagen (maandag 15 maart tot en met 17 maart). Voor deze 
‘speciale dagen’, die vooral bedoeld waren voor “kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren,” - 
aldus de Rijksoverheid - was een beperkt aantal extra stemlocaties beschikbaar. Over de gang van zaken rondom deze 
Tweede Kamerverkiezingen in Gooise Meren heeft onze fractie de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Waarom was slechts een beperkt aantal locaties beschikbaar op de ‘extra dagen’ (maandag 15 en dinsdag 16 maart)?  
 
Antwoord 
Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 
tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in werking laten treden. Deze tijdelijke wet bepaalt dat Gooise Meren minimaal 4 
stembureaus moest openstellen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart. Gelet op de geografische ligging van de 
gemeente en de spreiding van het aantal kiesgerechtigde inwoners, zijn er uiteindelijk 6 stembureaus op beide dagen 
geopend.   
 
Vraag 1b 
In Muiderberg was er geen enkele locatie beschikbaar op deze extra dagen. Waarom was dit zo? 
 
Antwoord 
Bij het bepalen van de stemlocaties is een analyse gemaakt waar de kiesgerechtigde inwoners binnen de gemeente wonen. 
Naar aanleiding van deze analyse is de gemeente verdeeld in 6 gebieden om het aantal kiesgerechtigden zo evenredig 
mogelijk te spreiden. Muiden en Muiderberg zijn hierbij samen als één gebied gehanteerd. Voor ieder gebied zijn vervolgens 
stemlocaties gezocht die voor meerdere dagen coronaproof ingericht konden worden. Voor het gebied Muiden/ Muiderberg 
zijn normaliter 4 stemlocaties operationeel. De PC Hooftschool en Ontmoetingscentrum De Steeg hadden aangegeven alleen 
op woensdag 17 maart beschikbaar te zijn. Zowel De Rijver als De Kazerne worden door de gemeente beheerd en waren de 
meest logische locaties. De Rijver wordt door meerdere disciplines gebruikt (sportverenigingen/ huisarts/ Versa etc.) en 
iedereen moet via dezelfde ingang het gebouw in. Om het risico op besmettingen zo laag mogelijk te houden en de 
disciplines die aanwezig zijn in de Rijver niet drie dagen hinder te laten ondervinden van het coronaproof stemmen, is de 
keuze gemaakt om De Rijver om maandag en dinsdag niet als stemlocatie te gebruiken maar De Kazerne te gebruiken. Bij de 
Kazerne had geen enkele organisatie/ instelling last van het 3 dagen coronaproof stemmen. Bij een volgende verkiezing waar 
meerdere dagen de stembureaus open zijn, zullen wij voor deze dagen ook in Muiderberg een stembureau openen.   
 
Vraag 1c 
Hoe verwachtte het college dat kiezers, die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren, hun stem veilig 
zouden kunnen uitbrengen in Muiderberg op de extra dagen?  

 
Antwoord 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met betrekking tot de kwetsbare mensen een aantal 
wijzigingen in het stemproces doorgevoerd bij de afgelopen verkiezingen. Inwoners van 70 jaar of ouder konden per brief hun 
stem uitbrengen. Daarnaast mochten kiezers ook 3 volmacht stemmen uitbrengen in plaats van 2 volmacht stemmen. Ook 
werd de verkiezing over meerdere dagen verspreid. Zoals aangegeven bij vraag 1b is voor het gebied Muiden/ Muiderberg 
gekozen om De Kazerne als stemlocatie aan te wijzen voor de extra stemdagen. De bewoners van Muiderberg die op 
maandag of dinsdag in het stemhokje wilden stemmen konden dit niet doen in Muiderberg maar moesten hiervoor naar De 
Kazerne in Muiden.       

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/behoort-u-tot-een-risicogroep
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Vraag 2 
Briefstemmen konden tot 17 maart nog worden afgegeven. Toch heeft de gemeente ook een behoorlijk aantal briefstemmen 
reeds per post ontvangen. Uit een artikel van NH Nieuws van maandag 15 maart 2021 blijkt dat Gooise Meren koploper is in 
het aantal ‘ter zijde gelegde’ briefstemmen (5 tot 10% van de ca. 3.000 die op dat moment binnen waren). Hoeveel 
briefstemmen heeft de gemeente Gooise Meren tot op heden (graag peildatum/-tijdstip vermelden bij beantwoording) 
terzijde moeten leggen? 
 
(Bron: https://nos.nl/regio/noord-holland/artikel/110192-veel-problemen-met-stemmen-per-post-groot-aandeel-ongeldig-
verklaard.html ) 
 
Antwoord 
Op maandag 15 maart is de vooropening geweest van alle briefstemmen die waren ontvangen in de periode tot en met 
vrijdag 12 maart 2021.Totaal zijn op maandag 3117 briefstemenveloppen voor geopend. In beginsel zijn van deze 3117 
briefstemmen 183 briefstemmen terzijde gelegd (5,9%). 
 
Vraag 2b 
In meerdere gemeentes speelde de kwestie rondom de ongeldigheid van briefstemmen. Minister Ollongren heeft daarom 
gepleit voor versoepelingen in het ‘meetellen’ van deze stemmen. Kan het college aangeven voor hoeveel briefstemmen dat 
in Gooise Meren opgaat, met andere woorden, hoeveel briefstemmen tellen alsnog mee en hoeveel briefstemmen zijn zeker 
of zeer waarschijnlijk ongeldig? 
 
Antwoord 
Op dinsdag 16 maart zijn naar aanleiding van de aanpassing van de instructie voor vooropening briefstemmen, 146 
enveloppen waarbij geen stempluspas aanwezig was, maar waar het vermoeden bestond dat deze in de dichte enveloppe bij 
het briefstembiljet aanwezig kon zijn, alsnog geopend. Na het openen van deze 146 enveloppen bleken uiteindelijk 102 
briefstemmen alsnog geldig te zijn. 
 
Uiteindelijk is gebleken dat er in totaal 3845 briefstemmen zijn ontvangen. 115 briefstemmen zijn terzijde gelegd. Van deze 
ter zijde gelegde briefstemmen bleek dat in 65 retourenveloppen geen stempas aanwezig was, in 42 retourenveloppen geen 
stembiljet aanwezig was, de nummers van 5 stempluspassen kwamen voor in het Register Ongeldige Stempassen en in 2 
retourenveloppen zat geen stempluspas maar een kiezerspas. Er waren uiteindelijk 3731 briefstemmers.    
 
Vraag 3 
Het was dit jaar al vroeg druk in de aanmelding voor een vrijwilligersfunctie bij deze Tweede Kamerverkiezingen. Veel 
gemeenten moesten al vroeg aanmeldingen afwijzen en enthousiastelingen teleurstellen. Geldt dit ook voor de gemeente 
Gooise Meren, hebben wij meer aanmeldingen gekregen dan bij andere verkiezingen? Hoeveel mensen hebben ‘we’ moeten 
afwijzen? 
 
Antwoord 
Bij de opstart van de verkiezingen stonden in het bestand van stembureauleden circa 180 vrijwilligers geregistreerd. Voor de 
45 stembureaus van de afgelopen verkiezing hadden wij in totaal 357 vrijwilligers nodig. Zowel via landelijke als lokale media 
is een wervingscampagne geweest om vrijwilligers te werven. Naar aanleiding van de wervingscampagne hebben zich 
uiteindelijk bijna 900 vrijwilligers zich aangemeld om te willen helpen bij de afgelopen verkiezing. In eerste instantie hebben 
wij 500 mensen moeten teleurstellen en als reserve moeten aanwijzen. Echter is gebleken dat in aanloop naar de 
verkiezingsdag toch nog circa 50 geplaatste stembureauleden zich alsnog hebben afgemeld en dat er nog personen uit het 
reservebestand ingedeeld zijn als lid van een stembureau. 
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