
Groningen, 9 december 2020 
 
 
 
 
 
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO aan het college van B en W  
Betreffende: Verkiezingen Tweede Kamer 2021 

 
Geacht college,  
 
De opkomst bij verkiezingen is belangrijk. Niet alleen omdat er daarmee meer draagvlak is 
voor te nemen besluiten maar ook omdat met een hoge opkomst de vertegenwoordiging 
diverser kan worden en meer inwoners zich vertegenwoordigt voelen. 
De gemeente Groningen heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aangegeven dat 
vanwege covid maatregelen er minder stemlokalen open zullen zijn in 2021 dan voorgaande 
jaren en deze ook meer geconcentreerd op één plek zullen zitten. Zo wordt bijvoorbeeld de 
Martiniplaza genoemd als een grote stem locatie waar het makkelijk afstand houden is.  
 
Voor een hoge opkomst is bewezen dat toegankelijkheid en nabijheid van stemlokalen van 
doorslaggevend belang zijn. D66 maakt zich dan ook zorgen over de bovengenoemde 
ontwikkelingen. Daarnaast vraagt COVID, althans de maatregelen hiertegen, dat er op 
meerdere dagen gestemd moet kunnen worden en ook per post. 
  
Daarom heeft D66 de volgende vragen aan het college: 
 

1. Is het college op de hoogte van bovengenoemde signalen als het gaat om minder 
stemlocaties? 

2. Deelt het college met D66 de zorg dat minder stemlocaties van invloed kunnen zijn 
op opkomst? 

3. Al eerder stelde D66 vragen over de toegankelijkheid van stemlocaties; wordt hier bij 
het vinden van nieuwe stemlocaties voldoende rekening mee gehouden of wegen 
covid maatregelen zwaarder? 

4. als het gaat om de toegankelijkheid; bij vorige verkiezingen mochten mensen met 
een beperking; bv slechthorend en/of  blind, altijd een begeleider mee nemen. Wordt 
hier nu voldoende rekening mee gehouden? 

5. Voorziet het college ook problemen als het gaat om locaties én bemensing vanwege 
de duur van de verkiezingen; mogelijk drie dagen? 

6. en hoe bereidt de gemeente Groningen zich voor op mogelijke alternatieve vormen 
van stemmen; bijvoorbeeld middels de post 

7. gezien al deze vragen en alle onzekerheid die ook covid met zich meebrengt; hoe 
gaat de gemeente Groningen tijdig en op een begrijpelijke manier inwoners uitleggen 
hoe, wanneer en waar ze hun stem in 2021 mogen uitbrengen? 

 
D66 
Wieke Paulusma 
 


