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lnformatie voor de raad (voor kennisgeving)
Op 6 april 2016 zal er in Nederland een referendum plaatsvinden over het wel of niet
aannemen van het "associatieverdrag met OekraÏne". De gemeente zal mede zorgdragen
voor de organ¡satie van dit referendum.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris de burgemeester

Piet Lucassen Anto
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Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Op 6 april 2016 zal er in Nederland een referendum plaatsvinden. De gemeente is mede
belast met de organisatie van dit referendum. Vanwege de beperkte werkzaamheden en de
halvering van de vergoeding van het Ministerie van BZK aan de gemeente, willen we het
aantal vaste stembureaus terugbrengen naar 19 en 2 mobiele stembureaus invoeren. De
mobiele stembureaus komen op het station in Venlo en in de verzorgingstehuizen.

Bijlagen

Nr

1.

2.
3.
4.
5.

Naam

Lijst stembureaus referendum 2016
Brief VNG aan Dhr. dr. R.H.A. Plasterk

Datum

27-11-2015
12-11-2015
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Onderbouwing

Algemene toelichting

1. Wat is de kernopgave (Wat wordt voorgelegd aan de raad?)

Aanwijzen stembureaus in de gemeente Venlo bij het referendum van april 2016

2. Waarom? (Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?)

Eén van de taken die bij de gemeente ligt is het aanwijzen van de stemlokalen. WU willen
de gemeenteraad graag informeren over het besluit dat wij daaromtrent hebben genomen

3. De informatie

Het organiseren van een referendum is vergelijkbaar met de organisatie van een Tweede
Kamer verkiezing. De kosten voor de gemeenten en de daarbij behorende vergoeding
door BZK van de laatst gehouden Tweede Kamer verkiezing bedroegen 42,2 miljoen euro
Het ministerie van BZK heeft bepaald dat voor de organisatie van dit referendum 20
miljoen euro beschikbaar is voor heel Nederland. De vergoeding voor het aanstaand
referendum is dus meer dan gehalveerd. De VNG (vereniging van Nederlandse
Gemeenten) heeft de Algemene Rekenkamer gevraagd om een analyse te geven
waarmee onderbouwd wordt dat een bedrag van 20 miljoen euro toereikend is en
daarnaast een oordeel te geven over de stelling van de VNG dat een bedrag van 42,2
miljoen euro nodig is. Een uitspraak van de Algemene Rekenkamer wordt in april 2016
veruvacht.

De voorbereidingen kunnen niet wachten tot de uitspraak. Wij hebben daarom nu, op
basis van de beschikbare informatie, een besluit genomen over de organisatie van het
referendum.

De begroting bijeen reguliere Tweede Kamerverkiezing is €120.000. Op basis van het nu
vastgestelde bedrag zou Venlo voor het organiseren van het referendum een bedrag van
ca. €60.000 ontvangen. Dat is dus de helft van wat er eigenlijk nodig is.

De enige post waar we op kunnen bezuinigen is het reduceren van het aantal
stembureaus. De overige kosten zoals o.a. drukwerk, bezorgkosten en kosten voor
programmatuur komen niet voor bezuiniging in aanmerking. Dit zijn vaste bedragen
ongeacht of het een verkiezing of een referendum betreft en ongeacht het aantal
stembureaus.

Bij de laatste verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap hadden we in de
gemeente Venlo 50 vaste stembureaus. Aangezien de bevindingen van de Algemene
Rekenkamer pas in april venruacht worden en we, zoals gezegd, al volop bezig zijn met de
organisatie van het referendum én het vastgestelde bedrag van 20 miljoen euro hebben wij
besloten om in navolging van andere gemeenten zoals Amsterdam en Den Haag, het
aantal stembureaus te beperken. Door 19 vaste stembureaus en 2 mobiele stembureaus
in te richten besparen we €35.000.
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Het kostenplaatje voor het Referendum ziet er dan als volgt uit:

Kosten Referendum:
Besparing vermindering stembureaus
( Presentiegeld stembureauleden en vergoeding locaties)

€ 120.000,--

€ 35.000,--

Totale kosten € 85.000,--

Samen met de referendumcommissie hebben wij goed gekeken waar we de stembureaus
kunnen situeren. Er is gekeken naar de geografische ligging en naar het
opkomstpercentage van de Tweede Kamerverkiezing 2012.
Tevens is het van belang dat voor alle stadsdelen en dorpskernen tenminste één
stembureau beschikbaar is. Door het inrichten van twee mobiele stembureaus, die
gedurende de verkiezingsdag op acht plekken in de gemeente zitting nemen komen we
tegemoet aan de kiezer die minder mobiel is. Met andere woorden "het stembureau gaat
naar de kiezer". Voor de gemeente Venlo is dit een nieuw fenomeen, waarbij we de
opkomst trachten te stimuleren.

De referendumcommissie heeft er mee ingestemd om, met in achtneming van
vorenstaande kaders en overwegingen, om voor het referendum van 6 april 2015 terug te
gaan naar 19 vaste stembureaus en twee mobiele stembureaus (op acht plekken
inzetbaar, waarbij gedacht moet worden aan locaties als verzorgingstehuizen en het
station te Venlo). Tevens kunnen stemgerechtigden in ieder stembureau in Venlo hun stem
uitbrengen voor dit referendum.

4. Relatie met programma

Bestuur en Publieke Dienstverlening (onderdeel verkiezingen)

5. Vervolgprocedure voor de raad

n.v.t.
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