
 

 

Beantwoording vragen GemeenteBelangen Doetinchem over stembiljetten 
 
 
Vragen 
Ons is te horen gekomen dat tijdens de verkiezingen van 2018 de stembiljetten voor 
sommige inwoners van onze gemeente aan de late kant waren. Vooral inwoners die zelf 
niet bekwaamd zijn om te stemmen en hiervoor een machtiging willen geven aan hun 
wettelijke vertegenwoordiger konden dit niet meer voor elkaar krijgen omdat de tijd, om 
dit te realiseren, niet haalbaar was. 
 
Is dit bij het college bekend? En kan hier volgend jaar meer rekening mee gehouden 
worden zodat er nog meer mensen de mogelijkheid hebben om een stem uit te brengen?  
 
Antwoorden 
Het is bekend dat de bezorging van de stempassen niet vlekkeloos is verlopen de 
afgelopen verkiezingen. 
Wij trekken zeker onze conclusies uit de klachten die we hierover hebben ontvangen. We 
zijn in gesprek met de postbezorger en gaan onze eigen processen ook opnieuw kritisch 
bekijken. Zo zal er bijvoorbeeld meer aandacht zijn voor publicaties op onze website en op 
de Gemeentepagina en we zullen waar mogelijk zaken eerder versturen. 
Daarnaast zijn we op dit moment bezig met het uitbreiden van onze E-formulieren. 
Hierdoor wordt het volgend jaar mogelijk om een volmacht digitaal aan te vragen. Ook 
hierover zullen we de burgers tijdig informeren. 
 
 
Vervolgvragen 
Ik heb nog wel een vraag voor bijvoorbeeld inwoners die zelf niet instaat zijn om digitaal, 
of op welke wijze dan ook een volmacht af te geven? Hoe werkt het voor hen? 
Bijvoorbeeld inwoners met een verstandelijke beperking. 
 
Antwoorden 
De rijksoverheid heeft onlangs een actieplan Toegankelijk Stemmen gemaakt. 
Met als doel de toegankelijkheid van de stemlokalen verbeteren, informatie geven die 
beter te begrijpen is voor iedereen en ook dat politieke partijen begrijpelijk spreken en 
schrijven in hun verkiezingscampagne. 
De aanbevelingen uit dit actieplan zullen wij zoveel mogelijk overnemen. Daarnaast staan 
wij open voor andere suggesties. 
Mocht u deze voor ons hebben dan hoor ik dat graag. 
 


