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Selectie leden stembureaus HK

Met afschuw heb ik kennis genomen van het voornemen de leden van de stembureaus niet langer te rekruteren uit de
kandidaten voor de verkiezing van de Raad.
Afschuw omdat ik met anderen vele jaren in de gemeente Wieringermeer als lid en voorzitter van een stembureau
gewetensvol de aan een stembureau toevertrouwde taken heb uitgevoerd.
Het volgens onderstaand artikel in het blad “Binnenlands Bestuur” aan het wetsvoorstel ten grondslag liggende
argument: “de schijn van verstrengeling van persoonlijke belangen bij gemeenteraadsverkiezingen te
voorkomen”, wekt de suggestie dat kandidaten voor de Raad als lid van het stembureau in strijd met bestaande
regels en niet integer zouden acteren.
Dat de minister deze opvatting heeft, zegt veel over deze bewindspersoon indachtig het spreekwoord:
”zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”.
Met zijn opvatting tast hij de eer en goede naam aan van al die kandidaat-leden en leden van de Raad die als lid van
stembureaus in het verleden consciëntieus hun taak hebben uitgevoerd.
Bovendien gaat de opvatting uit van de aanvechtbare veronderstelling dat met het uitsluiten van kandidaat-raadsleden
elke “schijn van verstrengeling van persoonlijke belangen” wordt voorkomen.
Geselecteerde burgers kunnen immers ook als lid van een politieke partij, persoonlijke belangen hebben die hun
handelen kunnen beïnvloeden.
Bestuursleden van politieke partijen, oud-raadsleden en oud-wethouders komen allen in aanmerking voor een
benoeming tot lid van een stembureau; maar zijn ze beter dan kandidaat-raadsleden in staat de “schijn van
verstrengeling van persoonlijke belangen” te voorkomen ?
Van de kandidaat-raadsleden is duidelijk voor welke partij zij kiezen; van ambtenaren en geselecteerde burgers
ontbreekt deze kennis.
Bovendien kan door de keuze voor een mix van kandidaten uit verschillende partijen voor een stembureau, door het
daarmee gecreëerde interne toezicht, ongewenst handelen voorkomen worden.
Als ongewenst handelen desondanks voorkomt, dient dit in het proces-verbaal te worden gemeld.
Veel zinvoller zou het verbod zijn om in het stembureau een andere taal dan de Nederlandse taal te gebruiken. Zo kan
voorkomen worden dat ongewenst handelen verborgen blijft. Maar dat aspect heb ik in het wetsvoorstel gemist.
Resumerend zou ik het betreuren als de gemeente Hollands Kroon zou vooruitlopen op een wetsartikel waarvan niet
duidelijk is voor welk probleem het een oplossing betekent.
Arjen Voogt
Slootdorp
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KANDIDAAT-RAADSLEDEN NIET MEER IN STEMBUREAU

Eric de Kluis, 11 dec 2017

Kandidaat-raadsleden moeten niet langer een stembureau kunnen bemensen tijdens
gemeenteraadsverkiezingen en gemeenten moeten de uitslagen van de verkiezingen
bekendmaken via internet.
Onregelmatigheden
Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat zondag 10
december bekend werd gemaakt. Naar aanleiding van onregelmatigheden bij de Tweede
Kamerverkiezingen van 2017 had de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Ronald
Plasterk al maatregelen aangekondigd. Bij die verkiezingen gingen duizenden stemmen
verloren.
Tranparanter
In het wetsvoorstel dat zondag openbaar werd gemaakt en waarover het Algemeen Dagblad
berichtte , staat dat het kiesproces 'transparanter en beter controleerbaar' moet worden. Een
van de maatregelen daartoe is dat de uitslagen van de stembureaus voor alle verkiezingen

voortaan openbaar gemaakt moeten worden via internet. Dat moet de transparantie
verbeteren. Het kabinet neemt daarbij voor lief dat er ook na het onherroepelijk worden van
de verkiezingsuitslag nog discussie kan ontstaan over de uitslag.
Belangenverstrengeling
Daarnaast mogen kandidaat-raadsleden niet langer bij verkiezingen een stembureau
bemensen. In veel gemeenten zitten op verkiezingsdag (kandidaat-)raadsleden in het
stembureau. Daar wil het kabinet van af, om 'de schijn van verstrengeling van persoonlijke
belangen' bij gemeenteraadsverkiezingen te voorkomen.
Beëdigingstermijn
Ook groeit de beëdigingstermijn van een nieuwe gemeenteraad of een nieuwe Tweede Kamer
van 8 naar 13 dagen na de verkiezingen. Dat is nodig om het kiesproces beter controleerbaar
te maken en mogelijke fouten op tijd te herstellen. Een aantal jaar geleden werd de termijn
voor de beëdiging van Kamerleden en raadsleden juist verminderd van 13 dagen naar 8,
vanwege de wens om de nieuwe Kamer sneller bijeen te laten komen. Het kabinet wil dit nu
weer terugdraaien.
Provinciale Staten
De wijzigingen in de Kieswet heeft overigens geen gevolgen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
De wet gaat pas in bij de volgende verkiezingen: de Provinciale Statenverkiezingen van 2019.

