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Betreft

Vragen van de leden Smals en Van Gent ( beiden VVD) aan de
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht
‘Zoektocht naar 70 duizend extra stembureau leden: veel
meer mensen nodig dan normaal’

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door
de leden Smals en Van Gent (beiden VVD) aan de ministers van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het bericht ‘Zoektocht naar 70 duizend extra stembureau leden: veel meer
mensen nodig dan normaal' in de uitzending van WNL op maandag 30 november
2020. Deze vragen werden ingezonden op 3 december 2020, met kenmerk
2020Z23659.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren
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2020Z23659
Vragen van de leden Smals en Van Gent ( beiden VVD) aan de ministers van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Zoektocht naar 70 duizend extra stembureau
leden: veel meer mensen nodig dan normaal' in de uitzending van WNL op
maandag 30 november 20201. Ingezonden op 3 december 2020.
Vraag 1:
Bent u bekend met de suggesties gedaan in de uitzending van WNL van de heer
Heerts inzake het realiseren van stageplekken voor mbo/hbo studenten rondom
het faciliteren van de verkiezingen in maart 2021?
Antwoord vraag 1:
Ja, daar ben ik van op de hoogte. Dit was tevens het moment waarop ik het
startsein gaf voor de landelijke wervingscampagne voor stembureauleden.
Vraag 2:
Hoe kijkt u aan tegen deze suggesties? Ziet u hierin mogelijkheden om op deze
manier zowel het tekort aan stembureauleden als het tekort aan mbo-stages aan
te pakken?
Vraag 3:
Past deze suggestie in uw plan van aanpak om ‘creatief om te gaan’ met het
aanbod van stages voor mbo-studenten?
Vraag 6:
Ziet u mogelijkheden, voortbordurende op eerdere suggestie om studenten uit het
hoger onderwijs in te zetten als stemlokaal leden, deze ook voor mbo-studenten
mogelijk te maken als alternatief voor een stage?
Antwoord vraag 2, 3 en 6:
Hierin zie ik zeker mogelijkheden en de MBO-raad zoekt hierin actief de
samenwerking. De MBO-raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de ministeries
van BZK en OCW en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) werken
samen om hier op creatieve manier invulling aan te geven. Samen verkennen we
hoe de MBO studenten een rol kunnen spelen in het vervullen van de nodige
vrijwilligersfuncties rond de verkiezingen. De mogelijkheid om hier in het kader
van ‘burgerschap’ een stage plek of stage uren voor af te spreken is onderdeel
van de verkenning. Het streven is om een koppeling te maken die zowel voor
gemeenten als mbo-studenten van meerwaarde kan zijn.
Vraag 4:
Op welke manier gaat u deze suggestie oppakken met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de MBO-raad, MBO-instellingen
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Wnl.tv, 30 november 2020: 'Zoektocht naar 70 duizend extra stemburealeden: veel meer
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en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om hier werk van te
maken?
Vraag 5:
Zouden mbo-studenten ook richting of na afloop van de verkiezingen van dienst
kunnen zijn bij de voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de dag van
stemming?
Antwoord 4 en 5:
Met de eerder genoemde partijen is afgesproken de handen in één te slaan. Ik wil
met deze samenwerking de wervingscampagne een extra impuls geven.
De komende periode zullen de genoemde partijen stimuleren dat scholen en
gemeenten elkaar effectief kunnen vinden in het koppelen van mbo-studenten
aan vrijwilligersfuncties rond de verkiezingen. De behoefte daarbij kan gaan van
het opbouwen en afbouwen van de stembureaus, de beveiliging, het invullen van
de gastheer en -vrouw rollen tot de rol van stembureaulid achter de tafel. Met de
MBO-raad zullen we kijken naar welke opleidingen hier het beste op aansluiten.
Vraag 7:
Welke andere mogelijkheden ziet u wanneer voorgenoemde maatregelen niet
zorgen voor voldoende stemlokaalleden? Op welke manier blijft u hierover in
contact met de VNG?
Antwoord vraag 7:
Met de inzet van de landelijke wervingscampagne verwacht ik een goede bijdrage
te leveren voor het werven van voldoende stembureauleden door de gemeenten.
Op maandag 14 december waren reeds ruim 25.000 aanmeldingen geregistreerd
via de landelijke website elkestemtelt.nl.
Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken rond het aantal benodigde
stembureauleden houd ik begin januari een peiling onder de gemeenten. Aan de
gemeenten wordt gevraagd aan te geven of er voldoende aanmeldingen zijn dan
wel wat de tekorten zijn.
Gemeenten moeten daarbij een ruim reservebestand aanhouden. Tevens wordt
onderzocht of en hoe een extra (regionale of landelijke) pool van reserve
stembureauleden kan worden ingezet, mochten op het laatste moment in een
bepaalde gemeente veel stembureauleden uitvallen.
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