Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

www.ruksoverheid.n1
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk
www.linkedin.com/company/
ministerie-van bzk
Kenmerk
2020-0000553538
Uw kenmerk

1 4 OKT. 2020
Datum
Betreft

Openstellen schoolgebouw als stemlokaal

Geacht bestuur,
Op 17 maart 2021 is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer gepland.
Bij het organiseren van de verkiezing zullen we rekening moeten houden met
maatregelen die nodig zijn in verband met het coronavirus. Dit betekent dat het
voor kiezers veilig moet zijn om te stemmen, dat het voor stembureauleden veilig
moet zijn om hun werk te doen in de stemlokalen en dat het voor de gebruikers
van het gebouw dat fungeert als stemlokaal geen onveilige situaties mag
opleveren. Daarom heeft het kabinet/de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties op 1 september jl. bekend gemaakt hoe de komende
verkiezing met inachtneming van COVID-19 georganiseerd moet gaan worden.'
Uiteraard is het van groot belang dat de verkiezingen kunnen doorgaan.
Gemeenten zijn bezig om te bepalen waar en hoe de stemlokalen corona-proof
kunnen worden ingericht. Schoolgebouwen zijn hiervoor onmisbare stemlocaties.
Daarom willen we u via deze brief oproepen om voor de komende Tweede
Kamerverkiezing daar waar mogelijk uw schoolgebouw(en) beschikbaar te stellen
als stemlokaal. We zijn ons er van bewust dat ieder schoolgebouw anders is en
dat het op verantwoorde wijze inrichten van een stemlokaal in een school
maatwerk is. Samen met uw gemeente kan daar invulling aan worden gegeven,
waarbij de Iandelijk geldende protocollen van de PO- en VO-raad in acht worden
genomen. Uw medewerking om samen met uw gemeente te bezien waar op
verantwoorde wijze een stemlokaal kan worden ingericht, is van groat belang
voor de verkiezing.
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen over de maatregelen die zullen
gaan gelden bij de Tweede Kamerverkiezing dan kunt u die vragen stellen aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat kan door een mail
te sturen naar oostbus.verkiezingen©minbzk.nl.

1 De brief die daarover aan de Tweede Kamer is gestuurd, vindt u via deze link:
https://www.riiksoverheid.nl/documentenikamerstukken/2020/09/01/kamerbriefverkiezinqen-met-inachtneming-van-covid-19
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Voor vragen over de aanpak die de gemeente gaat volgen kunt u uiteraard
terecht bij de gemeente zelf.
Wij willen u alvast via deze weg bedanken voor uw inzet en daarmee voor het
meehelpen aan het faciliteren van de Tweede Kamerverkiezingen.
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