Vragen voor het vragenuur
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28 maart 2019
Gang van zaken tijdens de afgelopen verkiezingen

“De verwarring over de verkiezingsuitslag was kleiner geweest, als we hadden beschikt over
stemcomputers.” Citaat Commissaris der Koning Rene Paas van 23 maart jongstleden.
Een oproep van een commissaris voor de herinvoering van de stemcomputers. Er valt wat
voor te zeggen, ook al ben ik persoonlijk voorstander van het rode potlood, ergens zou er een
middenweg gevonden kunnen worden.
Maar voorzitter, dit is niet hetgeen waar de fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen
vanavond vragen over heeft. We hebben wel vragen omtrent de gang van de verkiezingsdag.

1: We hebben van meerdere stembureaus vernomen dat deze niet of niet geheel waren
opgebouwd. Het bezetten van een stembureau is vaak een behoorlijke klus, je dient de gehele
dag je concentratie er goed bij te hebben op een dag die in het teken staat van de democratie.
Het laatste wat je als stembureaulid wilt, is stress van een stemlokaal dat niet deugdelijk is
ingericht, als het al ingericht is. Verder zijn er meldingen gedaan van stembussen die een laag
water bevatten, hangsloten op de bussen waren niet of onvoldoende meegeleverd.
Is het college het met ons eens dat dit op meerdere bureaus rommelig is verlopen en wat gaat
het college doen om dit de volgende keer goed te laten verlopen?
2: Op diverse stembureaus stonden stemhokjes die voor het gevoel niet voldeden aan wat de
kiezer wil en gewend is, namelijk het volledig vrij kunnen stemmen waarbij het stemgeheim
niet aangetast wordt door ondeugdelijk materiaal. Waar men in voormalig Menterwolde
moderne stemhokjes had, voorzien van volledig horizontale schrijftafel, verlichting en goed
bereikbaar voor mindervaliden, waren deze nu vervangen door oude houten exemplaren met
gekantelde tafels, waardoor mensen het gevoel hadden dat de personen achter hen mee
konden kijken. Dit is vanuit meerdere stembureaus geuit.
Onze vraag is dan ook, waarom maakt u geen gebruik van de moderne stemhokjes zoals in
Menterwolde het geval was en mocht de gemeente niet over voldoende moderne stemhokjes
beschikken, wilt u dan investeren in de aanschaf van deze hokjes?
3: De stembureaus dienen volgens onze fractie voor iedereen goed toegankelijk te zijn. Toch
is er van tenminste 1 stembureau vastgesteld dat dit niet het geval was.
Bent u het met de fractie van GBMG eens dat dit in het vervolg verbeterd moet worden?
4: Hoeveel stembureaus waren er tov de raadsverkiezingen in november 2017? Waarom zijn
er stembureaus door u gesaneerd en waarom is het aantal stemhokjes in de overgebleven
stembureaus dan niet verhoogd? Om een voorbeeld te noemen, in Muntendam waren altijd 3
stembureaus met elk 3 stemhokjes, nu waren er 2 bureaus met elk 2 hokjes.
Bent u het met ons eens dat wanneer u bureaus weg saneert, u de overgebleven bureaus van
extra hokjes dient te voorzien?
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Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen, na het onder punt 1 genoemde tijdstip, over dat onderwerp informatieve vragen
worden gesteld. De vragenstellers moeten er rekening mee houden dat er niet onmiddellijk een adequaat antwoord gegeven zal
kunnen worden. Daarvoor geldt als afspraak dat de antwoorden op deze actuele vragen binnen 7 dagen in de vorm van een door
het college(lid) opgestelde schriftelijke memo, na tussenkomst van de griffier in de dagmail toegezonden krijgen.
Informatie over de procedure voor de organisatie:
De griffie mailt (outlook) de vraag naar de professionals in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en directeur. De
professional informeert de portefeuillehouder over de beantwoording van de vraag. Afhankelijk van de vraag neemt de
professional de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De portefeuillehouder
beantwoordt de vragen mondeling tijdens het vragenuur. Mocht dit niet lukken is het aan de professional om de portefeuillehouder
te informeren dat beantwoording van de vragen op zo’n korte termijn niet mogelijk is en ook om aan te geven waarom dan niet en
een nieuwe termijn aan te geven zodat de wethouder dit kan aangeven in het vragenuur.
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/wetenregelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-degemeenteraad/

