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ONDERWERP
Aanwijzen locaties stembureaus 20 maart 2019

SAMENVATTING
Op 20 maart 2019 worden de leden van de Provinciale Staten en van het algemeen bestuur 
van de waterschappen gekozen. Hiervoor moeten locaties voor stembureaus aangewezen
worden. Deze locaties moeten nu in principe volledig toegankelijk zijn voor minder-validen. 
Als dat niet realiseerbaar is, moet de raad hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarnaast 
moet de locatie voor het centraal tellen van de stemmen aangewezen worden en moet de 
datum bepaald worden waarop geteld wordt.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Kieswet, Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming, 
Nieuwsbrieven verkiezingen

BESLUIT B&W
voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en van het algemeen bestuur 
van de waterschappen op 20 maart 2019:
1. de volgende stemlokalen aan te wijzen als stembureau:

- Raadhuis, Raadhuisplein 1
- Gymzaal Offenbachlaan
- Huize Bosbeek, Glipper Dreef 209
- Princehof, Glipperweg 57

            - Portocabin parkeerplaats Amstellaan*
- De Evenaar, Van de Waalslaan 33
- De Luifel, Herenweg 96
- Plein 1, Julianaplein 1
- Kennemerduin, Herenweg 126
- Crayenesterschool, Crayenestersingel 37
- Bosch en Hovenschool, Adriaan Pauwlaan 19*
- Portocabin station, Roemer Visscherplein*
- Spaarne Ziekenhuis, Händellaan 2
- gebouw voormalig Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24
- Voorwegschool, Voorweg 24
- Nicolaas Beetsschool, Sportparklaan 1-3

(de stemlokalen met een * zijn nu niet volledig toegankelijk);
2. het centraal tellen te laten plaatsvinden op 21 maart 2019 vanaf 9.00 uur;
3. de raadzaal aan te wijzen als locatie voor het centraal tellen van de stemmen op 21 maart 
2019.
4. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving i.v.m. de mate van 
toegankelijkheid van een aantal stembureaus.

AANLEIDING
Op 20 maart 2019 worden zowel de leden van de Provinciale Staten als de leden van het 
algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Voor deze verkiezingen moeten op 
grond van artikel E3 van de Kieswet stemlokalen aangewezen worden om een stembureau 
te vestigen. Dit zijn dezelfde stemlokalen als bij andere verkiezingen. 

Toegankelijkheid
Per 1 januari 2019 is de Kieswet gewijzigd, waardoor alle stemlokalen volledig toegankelijk 
moeten zijn voor mensen met een beperking. Daarbij geldt het principe ´pas toe of leg uit´: 
als stemlokalen niet of alleen tegen erg hoge kosten toegankelijk gemaakt kunnen worden, 
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dan kan hiervan afgezien worden. Ook geldt dat als het volledig toegankelijk maken veel 
geld kost en in de komende jaren een aanpassing van de locatie gaat plaatsvinden, het 
toegankelijk maken meegenomen mag worden met de aanpassing van de locatie. In die 
gevallen moet het college wel aan de raad kenbaar maken waarom het niet mogelijk is om 
het stemlokaal volledig toegankelijk te maken.

Naar aanleiding van de nieuwe landelijke criteria zijn alle stemlokalen onderzocht. Waar 
mogelijk worden de stemlokalen aangepast. Het blijkt dat de portocabins niet volledig 
toegankelijk gemaakt kunnen worden. Om de ingang te laten voldoen aan de gestelde eisen 
moet er een meterslange oprit (naar schatting ongeveer 10-15 meter) gemaakt worden, die 
niet op de betreffende locaties neergelegd kan worden. Ook het inrichten van de ingang is 
een probleem.
Daarnaast is op dit moment de Bosch en Hovenschool niet tegen acceptabele kosten 
volledig toegankelijk te maken. Het gebouw van de Bosch en Hovenschool staat op de 
nominatie om in de komende jaren gerenoveerd te worden, waarbij meteen het volledig 
toegankelijk maken voor minder-validen meegenomen wordt. Voor deze locatie geldt 
daarnaast dat om de hoek aan de Crayenestersingel wel een volledig toegankelijk 
stemlokaal beschikbaar is.

Datum en locatie centraal tellen
De gemeente Heemstede neemt deel aan het experiment ‘Centraal tellen van de stemmen’. 
Op de verkiezingsdag zelf worden de stemmen alleen op partijniveau geteld; de dag na de 
verkiezing worden de stemmen op kandidaatsniveau geteld. Dit moet op een centrale,
toegankelijke plaats gebeuren. Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale 
stemopneming bepaalt dat het college uiterlijk de zevende dag voor de stemming besluit op 
welk moment het gemeentelijk stembureau in het openbaar het tellen van de stemmen 
uitvoert. Hierbij is wel bepaald dat de telling uiterlijk de dag na de stemming begint. 
Voorgesteld wordt om hier op 21 maart 2019 om 9.00 uur mee te beginnen en hiervoor de 
raadszaal aan te wijzen. Deze ruimte is groot genoeg om met meerdere telteams de 
stemmen te tellen. Daarnaast is de raadszaal goed toegankelijk.

MOTIVERING
-

FINANCIËN
-

PLANNING/UITVOERING
-

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Voorafgaand aan de verkiezingen zal worden gepubliceerd dat alle stembureaus volledig 
toegankelijk zijn, behalve de porto-cabins aan de Amstellaan en op het Roemer 
Visscherplein en de Bosch en Hovenschool.

DUURZAAMHEID
-

BIJLAGEN

 Checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen
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