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Betreft: Verloop TK verkiezingen Albrandswaard

Geachte raadsleden,
17 maart 2021, Tweede Kamerverkiezingen in Nederland georganiseerd onder zeer bijzondere
omstandigheden. De coronacrisis vergde het uiterste van alle vrijwilligers en medewerkers die betrokken
waren bij de organisatie. Zij hebben een geweldige prestatie geleverd waar ik ontzettend trots op ben. Op
deze plek wil ik iedereen bedanken voor hun inzet. Dankzij hen zijn de verkiezingen in Albrandswaard
zonder noemenswaardige incidenten verlopen.
Het opkomstpercentage in onze gemeente was met 80,81 bijna net zo hoog als het landelijk gemiddelde.
In 2017 was dat 81,57%. Gelet op de omstandigheden vind ik dit een fantastisch resultaat.
Stembureaus
Het college heeft in december vorig jaar besloten in verband met de COVID-19 maatregelen een aantal
bijzondere stembureau in te stellen. Zo is er een mobiel stembureau ingezet voor de Hooge Werf en
Ghijseland en uiteraard zoals gebruikelijk al vele jaren het stembureau in de tbs-kliniek De Kijvelanden.
Deze laatste werd voor het eerst volledig “bemand” door personeelsleden van de kliniek zelf.
Naast deze bijzondere bureaus waren er in onze gemeente drie stembureaus ook op maandag en
dinsdag al operationeel. 2314 kiezers hebben hiervan gebruik gemaakt waarmee is aangetoond dat hier
daadwerkelijk in een behoefte is voorzien.
Het beeld rond de stembureaus over de drie dagen dat de verkiezingen duurden, is dat de spreiding
gewerkt lijkt te hebben en op 17 maart de start rustig verliep met een relatief lage opkomst die in de loop
van de dag werd ingehaald. Op enkele plekken ontstonden daardoor wat langere rijen maar kon wel altijd
de veiligheid van de kiezers en de stembureauleden worden gegarandeerd.
Briefstemmen
Voor het eerst kon een grote groep kwetsbare ouderen per brief stemmen. In onze gemeente ging het om
3224 kiesgerechtigden 70 plussers. Hiervan hebben uiteindelijk ruim 1500 mensen gebruik gemaakt.
Landelijk nieuws deze week was het verwachte hoge percentage ongeldige stemmen omdat mensen niet
helemaal de juiste procedure hebben gevolgd. Hierop heeft de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de brief “Werkwijze voor het briefstembureau dat al zitting van vooropening heeft
gehouden” gestuurd en is de werkwijze aangepast. Ik ben erg blij om te kunnen melden dat van alle
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stemmen die per brief zijn uitgebracht er in onze gemeente slechts 1 ongeldig was. Overigens is het
totaal van de ongeldig stemmen in Albrandswaard erg laag namelijk 16.
Extra kosten
In de raadsinformatiebrief die het college op 2 december 2020 (227255) jaar heeft gestuurd is
opgenomen dat de compensatie vanuit het rijk voor de extra kosten € 43.000,-- zijn. Inmiddels is dit
bedrag verhoogd tot € 75.000,--. Dit is voldoende om de extra uitgaven te dekken. Het college zal de
verantwoording hiervan opnemen bij de 1e tussenrapportage 2021.
Ik wil op deze plek ook namens de gemeenteraad nogmaals iedereen bedanken voor het goede verloop
van de verkiezingen in Albrandswaard.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard,

drs. Jolanda de Witte

