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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd.  
 
Inleiding 
Op woensdag 17 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vanwege het 
coronavirus zijn het dit jaar bijzondere verkiezingen.  
Afgelopen december heeft de Tweede Kamer daarvoor de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 
aangenomen. Als gemeente zijn we verplicht om uitvoering te geven aan deze wet. 
Deze wet en de aanvullende maatregelen stellen voorwaarden aan o.a. het aantal stemdagen, de 
stemlokalen, de looproutes, het aantal stembureauleden, etc.  
Dit om de verkiezingen voor iedereen veilig te laten verlopen. In deze raadsinformatiebrief 
informeren wij u over deze verplichtingen en de actualiteit met betrekking tot de voorbereiding. 
 

  Wijziging in stemlocaties  
Alle stembureaus moeten geschikt zijn voor de anderhalvemetersamenleving. Daarvoor geldt een 
forse eisenlijst, die toeziet op onder meer de grootte, de looproutes en de ventilatie van elke 
locatie. Daardoor kunnen we geen gebruik maken van de locaties die voorgaande jaren standaard 
als stemlocatie werden ingericht. 
We hebben nu dicht bij deze locaties nieuwe locaties gevonden, die wel geschikt zijn en bovendien 
toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarmee blijft het aantal stembureaus gelijk. 
Hiermee verwachten wij onze inwoners voldoende gelegenheid te kunnen bieden om te gaan 
stemmen.  
 
Mobiel stembureau met beperkte toegang 
Vanwege de te nemen maatregelen én omdat we de zorgcentra, waar we normaal gesproken een 
stembureau opbouwen, niet extra willen belasten, komt er een mobiel stembureau met beperkte 
toegang en aangepaste openingstijden. Dit mobiele stembureau heeft eerst zitting in 
Woonzorgcentrum Elizabeth van 09.00 tot 12.00 en zal vervolgens verplaatst worden naar 
woonzorgcentrum de Guldenakker. Daar is het stembureau open van 13.00 tot 17.00.  
Dit stembureau is alléén toegankelijk voor bewoners van de zorgcentra en het personeel. 
Hiermee zorgen we ervoor dat ook de bewoners van de zorgcentra op een veilige manier hun stem 
uit kunnen brengen. 
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Inwoners kunnen veilig hun stem uitbrengen 
We zorgen ervoor dat alle kiezers veilig hun stem uit kunnen brengen en dat de stembureauleden 
(en andere betrokkenen) veilig hun werk kunnen doen. Daarvoor zijn de nodige 
beschermingsmiddelen besteld. Denk hierbij aan mondkapjes, kuchschermen, desinfectiemateriaal, 
etc. Alle stembureauleden krijgen vooraf extra voorlichting en instructies en op elk stembureau is 
een verplicht vierde stembureaulid aanwezig die zorgt voor een goede doorstroom. 
Op elke locatie wordt een looproute gecreëerd.  
 
Vervroegd stemmen 
Op 15 en 16 maart is het mogelijk om in een beperkt aantal stembureaus vervroegd te stemmen. In 
eerste instantie is het vervroegd stemmen voor kwetsbare inwoners van de gemeente. Maar we 
weigeren geen kiezers die niet in een risicogroep vallen. Iedereen is welkom op alle drie de dagen. 

 
De stembureaus waar in de gemeente Goirle vervroegd kan worden gestemd: 
  

Goirle  

Gemeentehuis Goirle Oranjeplein 1, Goirle 

Sporthal de Haspel, stembureau 1 Grobbendonckpark 42, Goirle 

Sporthal de Haspel, stembureau 2 Grobbendonckpark 42, Goirle 

Riel  

Ontmoetingscentrum De Leybron Dorpsplein 20, Riel 

 
 Deze stembureaus zijn open op 15 en 16 maart van 07.30 tot 21.00.  
 
Inwoners van 70 jaar of ouder mogen briefstemmen 
Inwoners van 70 jaar of ouder ontvangen hierover tijdig informatie van de gemeente en ook landelijk 
wordt hier aandacht aan besteed. Vanaf 10 maart kunnen de 70plussers per brief hun stem 
uitbrengen. De briefstem kunnen ze per post naar de gemeente sturen of afgeven. Afgeven kan bij 
het afgiftepunt in het gemeentehuis. De openingstijden van het afgiftepunt zijn op 10,11,12, 15 en 16 
maart van 09.00 tot 17.00 en op 17 maart van 09.00 tot 21.00. Briefstemmen moeten uiterlijk op 17 
maart bij de gemeente binnen zijn. 
 
Extra stembureauleden 
Deze verkiezingen zijn er meer leden nodig, onder andere vanwege het verplichte vierde 
stembureaulid. Hiervoor zijn extra stembureauleden geworven. Omdat stembureauleden uiteraard 
geen zitting mogen nemen bij mogelijke corona klachten, is het noodzakelijk om een flink aantal 
reserve stembureauleden beschikbaar te hebben. Door de landelijke campagne die begin dit jaar is 
gestart en de bereidheid van onze eigen trouwe stembureauleden hebben we voldoende leden 
beschikbaar. 

 
Communicatie 
Er komt een landelijke voorlichtingscampagne over de COVID-19 maatregelen in de stemlokalen en 
over de gezondheidscheck. Hiervoor wordt materiaal beschikbaar gesteld. Om kiezers hier lokaal 
over te informeren maken we gebruik van de website, social media, etc. 
Vanwege de wijzigingen in de locaties van sommige stembureaus en districten wordt dit keer geen 
dichtstbijzijnde stemlocatie vermeld op de stempas, maar wordt verwezen naar de website van de 
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gemeente Goirle. In de voorlichting naar de inwoners van de gemeente Goirle vragen we hiervoor 
begrip en vragen we om bij drukte elders te gaan stemmen. 
Op dit moment staat er op de website van de gemeente Goirle al informatie over de verkiezingen, 
komt er binnenkort een stuk in het Goirles Belang en zijn we bezig met een druktemeter voor op de 
website. Voordat de kiezer gaat stemmen kan hij/zij op de website zien in welk stemlokaal het rustig 
is. 
 
Kosten 
De aan deze maatregelen verbonden kosten, vloeien vooral voort uit nieuwe stemhokjes, 
beschermende en hygiëne-materialen, extra huur en opbouwkosten, werving en inzet van extra 
stembureauleden en tellers. 
Deze kosten worden gefinancierd uit de extra bijdrage die de gemeente heeft ontvangen van het 
ministerie. De extra bijdrage is in totaal € 74.682,-. 
  
Bijlage 
Nvt 
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