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College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD 
Zitting van 2 februari 2021
Bedrijfsvoering - Ontvangst

2 2021_B&W_00042 Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021  - 
besluitvormen

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; 
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Samenvatting
Voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021 worden aan uw college in 
deze nota een aantal zaken voorgelegd die vastgesteld moeten worden. Het gaat om het aanwijzen 
van de stemlocaties en de vergoedingen voor de stembureauleden.

Beschrijving
Inleiding
De organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen 2021 is al in volle gang. Om de 3 stemdagen en 
het briefstemmen in goede orde te laten verlopen, moet een aantal besluiten genomen worden 
rondom de volgende onderwerpen:

1. Aanwijzen locaties (corona proof)
2. Vergoedingen (vrijwilligers + collega’s).

Voorstel
Voorgesteld wordt: 

1.  Tot een (eenmalige) herindeling van de stemlocaties, te weten:

Het niet gebruiken van stemlocaties:

 Kindcentrum Willem Alexander (Steenwijk)
 Verzorgingshuis Nijenstede (Steenwijk)
 Verzorgingshuis Zonnekamp (Steenwijk)
 Mixed Hockey Club (Steenwijk)
 De Oerthe (Steenwijk)
 De Ontmoeting (Eesveen)
 Scoutinggebouw (Tuk)
 Landstede Educatie (Vollenhove)
 Kinderopvang Speel@Home (Steenwijk)
 Woonzorg Nieuw Clarenberg (Vollenhove)
 Verzorgingshuis Zonnewiede (Giethoorn)
 Dorpshuis Dwarsgracht (Giethoorn)
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(zie bijlage 1 en 2);

Het toevoegen van stemlocaties:

 De Meenthe (Steenwijk)
 Sporthal ‘t Ravelijn (Steenwijk)
 Sportcomplex de Waterwyck (Steenwijk)
 De Burght (Vollenhove)
 Kulturhus (Giethoorn)
 Racket & Fitnesscentrum Steenwijk (Tuk)

Tot het openstellen van extra stemlocaties op 15 en 16 maart 2021, te weten:

 Gemeentehuis (Steenwijk)
 De Meenthe (Steenwijk)
 Dorpshuis de Wanne (Wanneperveen)
 MFC Dalzicht (Oldemarkt)
 Dorpshuis de Botter (Kuinre)
 De Burght (Vollenhove)

2.  Vergoeding voor de voorzitters, stembureauleden en tellers (niet-ambtenaren) als volgt vast te 
stellen:

 voorzitters ontvangen een vergoeding à € 200 (per dag, incl. reiskosten)
 stembureauleden ontvangen een vergoeding à € 150 (per dag, incl. reiskosten)
 tellers ontvangen een vergoeding à € 35 (per dag, incl. reiskosten)
 reserveleden ontvangen een beschikbaarheidsvergoeding à € 25 (per dag)

3.  Vergoeding voor de voorzitters, stembureauleden en tellers (ambtenaren) als volgt vast te stellen:

 Ambtenaren in algemene dienst van de gemeente Steenwijkerland krijgen geen vergoeding 
voor de werkzaamheden op het stembureau. Zij hoeven ook geen vrije dag op te nemen. 
Gemaakte overuren zijn te declareren volgens het tijd voor tijd principe. De regels uit de CAO 
zijn hierop van toepassing. 

4.  De vergoeding voor het eten vast te stellen op € 20 p.p.p.d. voor zowel vrijwilligers als 
ambtenaren in algemene dienst van de gemeente Steenwijkerland.

Argumenten
De locaties die niet worden gebruikt bij de aankomende Tweede Kamer verkiezingen bevinden zich óf 
in een school/kindinstelling óf in een oudereninstelling óf kunnen niet voldoen aan de gestelde 
(corona)eisen m.b.t. de minimale afmeting van 100m2. Daarnaast gaf het aantal kiesgerechtigden per 
stembureau, bij twijfelgevallen, ook de doorslag. Een locatie opstellen, voorzien van alle corona 
veiligheidsproducten én voorzien van voldoende stembureauleden voor een opkomst van 200 
personen is niet rendabel. Zeker niet wanneer het aantal aangemelde vrijwilligers nog niet op peil is. 

De toegevoegde stemlocaties dienen ter vervanging en voldoen wél aan de gestelde eisen. Er zijn 6 
stembureaus open op 15 maart, 6 stembureaus open op 16 maart en 27 stembureaus open op 17 
maart 2021. Daarnaast zal er, op een later moment, nog een tweetal briefstembureaus worden 
ingesteld. In totaal zijn er dus 39 stembureaus open voor de Tweede Kamer verkiezingen 2021. 

Het openstellen van extra stemlocaties op 15 en 16 maart 2021 is wettelijke verplichting, 
voortvloeiend uit art. 2g van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. 



College van burgemeester en wethouders - 2 februari 2021 - 2021_B&W_00042 3/4

De vergoedingen voor niet-ambtenaren zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. In 
verband met corona en het beperken van het aantal verplaatsingen, werken we bij deze verkiezingen 
niet in shifts. Stembureauleden zijn de gehele dag aanwezig en kunnen pauzes onderling regelen. 

De voorgestelde vergoedingen voor ambtenaren zijn in overleg met de burgemeester en met P&O tot 
stand gekomen. 

Kanttekeningen en risico’s
Het verkiezingsteam werkt, samen met openbare orde en veiligheid, een aantal mogelijke scenario’s 
uit om de veiligheid tijdens de verkiezingen zoveel mogelijk te borgen. Daarbij kunt u denken aan de 
inzet van een interventieteam of aan extra inzet (zowel binnen als buiten) om de verhoogde toeloop in 
goede banen te leiden. Daarbij wordt vooraf afstemming gezocht met de politie. 

Duurzaamheid en social return
Niet van toepassing.

Financiële toelichting
De kosten voor zowel de huur van de locaties als de (extra) stembureauleden kunnen worden gedekt 
met het extra budget in de Algemene uitkering dat ter beschikking is gesteld door de rijksoverheid 
voor het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen en met het regulier begrote 
verkiezingsbudget.

Participatie en communicatie
n.v.t.

Corona
Er zijn op dit moment geen verdere maatregelen m.b.t. corona, anders dan die al eerder genoemd 
zijn. Uiteraard volgt het verkiezingsteam de ontwikkelingen op de voet.

Uitvoering en planning
Na het vaststellen van de besluitpunten kan het verkiezingsteam verder gaan met de voorbereidende 
werkzaamheden. De nieuwe stemlocaties moeten worden toegevoegd in de Basisregistratie Personen, 
alle locaties kunnen nader bericht ontvangen en er kan een definitieve indeling gemaakt worden van 
de stembureauleden.

Is het besluit openbaar?
Ja

Besluit
Beslispunt 1
Het college besluit tot een (eenmalige) herindeling van de stemlocaties, te weten:

Het niet gebruiken van de stemlocaties:

 Kindcentrum Willem Alexander (Steenwijk)
 Verzorgingshuis Nijenstede (Steenwijk)
 Verzorgingshuis Zonnekamp (Steenwijk)
 Mixed Hockey Club (Steenwijk)
 De Oerthe (Steenwijk)
 De Ontmoeting (Eesveen)
 Scoutinggebouw (Tuk)
 Landstede Educatie (Vollenhove)
 Kinderopvang Speel@Home (Steenwijk)
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 Woonzorg Nieuw Clarenberg (Vollenhove)
 Verzorgingshuis Zonnewiede (Giethoorn)
 Dorpshuis Dwarsgracht (Giethoorn)

Beslispunt 2
Het college besluit tot het toevoegen van de stemlocaties:

 De Meenthe (Steenwijk)
 Sporthal ‘t Ravelijn (Steenwijk)
 Sportcomplex de Waterwyck (Steenwijk)
 De Burght (Vollenhove)
 Kulturhus (Giethoorn)
 Racket & Fitnesscentrum Steenwijk (Tuk)

Beslispunt 3
Het college besluit tot het openstellen van extra stemlocaties op 15 en 16 maart 2021, te weten:

 Gemeentehuis (Steenwijk)
 De Meenthe (Steenwijk)
 Dorpshuis de Wanne (Wanneperveen)
 MFC Dalzicht (Oldemarkt)
 Dorpshuis de Botter (Kuinre)
 De Burght (Vollenhove)

Beslispunt 4
Het college besluit de vergoeding voor de voorzitters, stembureauleden en tellers (niet-ambtenaren) 
als volgt vast te stellen:

 voorzitters ontvangen een vergoeding à € 200 (per dag, incl. reiskosten)
 stembureauleden ontvangen een vergoeding à € 150 (per dag, incl. reiskosten)
 tellers ontvangen een vergoeding à € 35 (per dag, incl. reiskosten)
 reserveleden ontvangen een beschikbaarheidsvergoeding à € 25 (per dag)

Beslispunt 5
Het college besluit de vergoeding voor de voorzitters, stembureauleden en tellers (ambtenaren) als 
volgt vast te stellen:

 Ambtenaren in algemene dienst van de gemeente Steenwijkerland krijgen geen vergoeding 
voor de werkzaamheden op het stembureau. Zij hoeven ook geen vrije dag op te nemen. 
Gemaakte overuren zijn te declareren volgens het tijd voor tijd principe. De regels uit de CAO 
zijn hierop van toepassing. 

Beslispunt 6
Het college besluit de vergoeding voor het eten vast te stellen op € 20 p.p.p.d. voor zowel vrijwilligers 
als ambtenaren in algemene dienst van de gemeente Steenwijkerland. 


