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Onderwerp     Deelname experiment centrale stemopneming Tweede Kamerverkiezing 2021    

Steller/telnr.  Jan van Dijken/ 7025    Bijlagen 0 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Schuiling  Raadscommissie    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 
 

I.   toestemming te geven om deel te nemen aan het experiment centrale stemopneming van het ministerie van  

     Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021; 

 

II. de kosten ad 70 duizend euro voor deelname te dekken uit het door het Rijk hiervoor extra beschikbaar gesteld  

     budget ad 20 duizend euro aangevuld met het door het Rijk beschikbaar gesteld budget corona maatregelen 

     verkiezingen ad 462 duizend euro. 
  

 

 

 Samenvatting     

Op woensdag 17 maart 2021 wordt de Tweede Kamerverkiezing gehouden. Bij de verkiezingen in 2018 en 2019 heeft 

de gemeente Groningen deelgenomen aan het experiment centrale stemopneming. Het doel was een nog grotere 

betrouwbaarheid van de uitslag een verbeterde controleerbaarheid en transparantie van de stemopneming. De centrale 

stemopneming is bij de verkiezingen in 2018 en 2019 uitstekend verlopen.  

Om te zorgen voor de continuïteit van de werkprocessen voor de stembureauleden op de stembureaus en de tellers bij 

de centrale stemopneming heeft de gemeente Groningen zich voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021 opnieuw voor 

dit experiment aangemeld. Op basis van de Experimentenwet centrale stemopneming is voor deelname aan het 

experiment centrale stemopneming instemming nodig van de gemeenteraad. 
 

B&W-besluit d.d.: 20-10-2020 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Bij de verkiezingen in 2018 en 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met deelname aan het experiment centrale 

stemopneming. Het doel van de centrale stemopneming is een nog grotere betrouwbaarheid van de uitslag dankzij inzet 

van frisse krachten en beter zicht van de organisatie op de telprocedure, een verbeterde controleerbaarheid en 

transparantie bij het tellen. De centrale stemopneming is bij de verkiezingen in 2018 en 2019 uitstekend verlopen. 

Om te zorgen voor de continuïteit van de werkprocessen voor de stembureauleden op de stembureaus en de tellers bij de 

centrale stemopneming heeft de gemeente Groningen zich voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 opnieuw 

voor dit experiment aangemeld. Voor (vervolg)deelname aan het experiment is op basis van de Experimentenwet 

centrale stemopneming opnieuw instemming nodig van de gemeenteraad.  

 
Kader  tructie 

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen. Op de organisatie van de verkiezingen is de 

Kieswet en aanverwante regelgeving van toepassing. Voor de centrale stemopneming is de Tijdelijke experimentenwet 

stembiljetten en centrale stemopneming van toepassing. In verband met het voorkomen van de verspreiding van het 

coronavirus is ook de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 van toepassing. 

 
Argumenten en afwegingen     

Het doel van de centrale stemopneming is een verbeterde controleerbaarheid en transparantie van de stemopneming. 

Bij deelname aan het experiment centrale stemopneming vindt op 17 maart na sluiting van de stemming om 21.00 uur in 

alle stemlokalen eerst een voorlopige telling op partijniveau plaats. Op basis van deze tellingen een voorlopige uitslag 

bekend gemaakt. Vervolgens vindt de centrale stemopneming op kandidaatniveau de dag na de verkiezingsdag plaats.  

Het tellen van de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht gebeurt in MartiniPlaza, aanvangstijd 

08.00 uur, door een door burgemeester en wethouders ingesteld gemeentelijk stembureau. 

 

De Tweede Kamerverkiezing wordt georganiseerd met in achtneming van de huidige, geldende coronamaatregelen. Dat 

betekent dat stembureauleden en kiezers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden bij het stemmen en bij het tellen 

van de stemmen. Aanvullend worden de maximale hygiënische maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden ook bij 

de centrale stemopneming in MartiniPlaza. Vanwege de ruime opzet op deze locatie is de centrale stemopneming 

uitermate geschikt te organiseren met in achtneming van de maximaal nodige corona-maatregelen. De centrale 

stemopneming is een activiteit die is uitgezonderd van de regel dat er maximaal 50 personen bij elkaar mogen komen. 

Het is op dit moment nog onzeker of, en zo ja in welke mate, de maatregelen om COVID-19 te bedwingen ook nog 

zullen gelden als de verkiezing op 17 maart 2021 wordt gehouden. Het uitgangspunt is in ieder geval dat de verkiezing 

doorgang kan vinden op een wijze dat het voor de kiezers veilig is om hun stem uit te brengen en veilig voor de 

stembureauleden en tellers om hun werk uit te voeren. 

Over de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing en de daarbij in acht te nemen corona-maatregelen wordt de raad 

op korte termijn met een collegebrief apart geïnformeerd.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Met de vervolgdeelname aan het experiment centrale stemopneming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties geeft de gemeente Groningen een vervolg aan het beleid om te komen tot de meest efficiënte, 

transparante en controleerbare manier om de stemmen op te nemen.  
 
 
Financiële consequenties     

De kosten voor deelname aan het experiment centrale stemopneming en de daarbij te treffen corona-maatregelen worden 

geraamd op 70 duizend euro. Het betreft o.a. huur van MartiniPlaza, inrichting van de ruimte, beveiliging, inzet van 

tellers en instructies en corona-maatregelen voor alle deelnemers en bezoekers.  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt voor deze verkiezing een vergoeding beschikbaar 

van 20.000 euro om deelname aan het experiment te stimuleren. Daarnaast ontvangt de gemeente Groningen via het 

Gemeentefonds voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezing een extra vergoeding van 462.000 euro voor de 

uitvoering van de corona-maatregelen. De kosten voor deelname ad 70 duizend euro voor deelname kunnen worden 
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gedekt uit het door het Rijk hiervoor extra beschikbaar gesteld budget aangevuld met het door het Rijk beschikbaar 

gesteld budget corona maatregelen verkiezingen. 
 
Overige consequenties     

N.v.t.      
 
Vervolg     

Het raadsbesluit wordt medegedeeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de 

aanmelding voor deelname aan het experiment in 2021 formeel af te ronden. 
 
Lange Termijn Agenda     

N.v.t.      
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 


