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Tweede Kamerverkiezingen 2021

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)?
Vraag 1b
In Muiderberg was er geen enkele locatie beschikbaar op deze extra dagen. Waarom was dit zo?
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?
Vraag 3
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-ongeldigverklaard.html )
Vraag 3b
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?
Vraag 6
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?

