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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 31 augustus 2021 

Datum antwoord: 22 september 2021 

Onderwerp: Verkiezingsborden GRV 2022 

 

Inleiding 
Tijdens een bijeenkomst voor politieke partijen i.h.k.v. de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, is door de 
burgemeester aangegeven dat plaatsing van de verkiezingsborden en het plakken van de posters deze keer zal worden 
uitbesteed aan een externe partij. Kosten: 20.000 Euro. In tijden van (dreigende) bezuinigingen is dit een forse kostenpost. 
Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:  
 
Vraag 1 
Heeft het college, mede gelet op de huidige (nieuwe) mogelijkheden om de verkiezingen onder de aandacht te brengen, 
overwogen om helemaal geen verkiezingsborden meer te plaatsen? Welke beleidsruimte heeft de gemeente hierin en is 
bekend of/hoeveel andere gemeenten hiertoe besloten hebben? Kortom: hoe is deze afweging tot stand gekomen?  
 
Antwoord 
De kosten voor het maken en plakken van digitale posters waarop alle posters van de deelnemende politieke groeperingen 
zijn geprint en het neerzetten van de verkiezingsborden bedragen € 13000,- per verkiezing in plaats van de in de inleiding 
genoemde € 20.000,-.  
 
Er is geen wettelijke verplichting voor gemeenten om verkiezingsborden te plaatsen. Het college is zich bewust dat de 
discussie om wel of geen verkiezingsborden te plaatsen in veel gemeenten speelt. Zo is Weert gestopt met het plaatsen van 
verkiezingsborden en worden in Almere alleen borden geplaatst waarop de verkiezingen worden aangekondigd en geen 
posters meer van politieke groeperingen meer te zien zijn. De gemeente is in hierin alleen faciliterend en de politieke 
groeperingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen verkiezingspropaganda. Het college is van mening dat een besluit om 
wel of geen verkiezingsborden te plaatsen in overleg moet gaan met de politieke groeperingen die in de Raad zijn 
vertegenwoordigd. Dit thema is dan ook in het Presidium besproken. Een overgrote meerderheid van het Presidium heeft de 
wens uitgesproken om toch voor de komende verkiezing wederom verkiezingsborden te plaatsen. Deze wens kwam ook uit 
het overleg met de partijbesturen. 
 
Vraag 2 
Bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen werden de verkiezingsborden door de gemeente zelf geplaatst. De posters werden 
toen door de deelnemende politieke partijen zelf geplakt. Voor zover hierbij sprake is van (interne) kosten, hoe verhouden die 
zich tot de kosten die nu gemaakt worden door uitbesteding aan een externe partij (20K).  
 
Antwoord 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd inderdaad door de politieke groeperingen hun eigen posters geplakt. De 
gemeente faciliteerde alleen het neerzetten van de blanco verkiezingsborden. De kosten voor alleen het neerzetten van de 
verkiezingsborden bedragen € 4000,-.  
 
Vraag 3 
Wat is, mede gelet op de dreigende bezuinigingen, de afweging geweest om dit uit te besteden en partijen niet zelf te laten 
plakken. Is hierover overleg geweest met één of meerdere politieke partijen? Zo ja, welke?  
 
Antwoord 
In 2019 is besloten om de verkiezingsposters digitaal te laten beplakken. De reden hiervoor was dat er altijd gedoe was 
rondom het zelf plakken van de verkiezingsborden. Verkiezingsposters werden over elkaar heen geplakt, scheurden of vielen 
van het bord af. Ook waren sommige verkiezingsposters groter dan vooraf afgesproken maat. Door de borden digitaal te 
laten beplakken is er uniformiteit en eenduidigheid. Ook het probleem dat posters scheurden of van het bord afvielen is 
hiermee opgelost. Dit is destijds afgestemd in het Presidium. 
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Vraag 4 
Is het college bereid om op dit standpunt terug te komen, als een meerderheid van de deelnemende politieke partijen 
aangeeft verkiezingsborden niet nodig te vinden, danwel de posters zelf te willen plakken – als dat in de kosten kan schelen? 
 
Antwoord 
Zoals bij vraag 1 is beantwoord heeft een overgrote meerderheid binnen het Presidium de wens uitgesproken om de huidige 
digitale verkiezingsborden voor de komende verkiezing wederom te gebruiken. De partijbesturen zijn hier ook mee akkoord. 
Het college zal dan ook gevolg geven aan de wensen van het Presidium en de partijbesturen en bij de komende verkiezingen 
gewoon verkiezingsborden te plaatsen. Dit net zoals bij de laatste verkiezingen in maart 2021.   
 
 
 
 


