
Raadsinformatiebrief 
 
 

  

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

De gemeenteraad van Albrandswaard 
 

Uw brief van: … Ons kenmerk: 227255 

Uw kenmerk: … Contact: A. Anker 

Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: 0180-451380 

  E-mailadres: b.anker@bar-organisatie.nl 

  Datum: 2 december 2020 

 

Geachte raadsleden, 

 

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van de organisatie van de 

verkiezingen op 17 maart 2021. In verband met de geldende maatregelen rondom covid-19 loopt het 

proces rondom de verkiezingen anders dan andere jaren. Hieronder vindt u de nadere toelichting. 

 

Locatie stembureaus 

De stemlocaties die geschikt zijn binnen de huidige maatregelen zijn in beeld gebracht en door het 

college vastgesteld. In afwijking van andere jaren zijn er nu 13 in plaats van 14 stemlocaties. Ook de 

plek van een aantal locaties zijn gewijzigd. Zo zijn de stemlocaties Delta, OBS de Overkant, 

Korfbalvereniging RWA, de Klepperwei, LTC Rhoon, Wijkgebouw Portland A+B, Portocabin Portland, 

de Hooge Werf vervallen en als nieuwe stemlocatie toegevoegd: extra stembureau in de Brinkhoeve, 

Gymzaal Poortugaal, Sporthal Metro Rhoon, gymzaal Rhoon, Sv Poortugaal, Sporthal Portland. 

Er is een mobiel stembureau voor bewoners van Hooge Werf en Ghijseland. 

In de bijlage vindt u het overzicht van de locaties. Bij de vaststelling van deze lijst is zoveel als 

mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding en de nabijheid van een stembureau voor 

kwetsbare inwoners. Alle stemlocaties voldoen aan de vereiste toegankelijkheidsnormen. 

 

Locatie stembureaus op 15 en 16 maart 

De stemlocaties de Brinkhoeve, Maranathakerk en de sporthal Portland zijn ook open op 15 en 16 

maart. Deze momenten zijn met name bedoeld voor inwoners die als gevolg van onderliggende 

ziekten extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. In de bijlage vindt u ook de locaties die op deze 

dagen open zijn.  

 

Verminderde stembureaus 

Enkele stembureaus zijn zogenaamde ‘verminderde’ bureaus. Deze zijn korter open en alleen voor 

bewoners en personeel van de locatie. Het betreft hier de locatie op de FPC Kijvelanden en de Hooge 

werf en Ghijseland. Bewoners en personeel worden hiermee in staat gesteld op een veilige manier 

hun stem uit te kunnen brengen.  

 

Briefstemmen voor 70 plus inwoners 

Kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder krijgen een extra mogelijkheid om hun stemrecht uit te 

oefenen. Zij kunnen ook per brief hun stem uitbrengen. 

Vanaf 10 maart 2021 kan op de aangegeven inleverlocatie in de bijlage de briefstemmen worden 

ingeleverd. De briefstemmen kunnen ook per post worden verstuurd. 



 

Stembureauleden 

Er komt een landelijke campagne geïnitieerd door het ministerie voor het werven van 

stembureauleden. Daar sluiten we bij aan. Via de gemeentelijke communicatiekanalen komt informatie 

en een verzoek aan inwoners om zich aan te melden. Er wordt daarnaast een beroep gedaan op 

medewerkers van de gemeente om zich aan te melden. Met de interne en externe wervingscampagne 

van het ministerie waar we bij aansluiten, hebben we het vertrouwen dat we voldoende 

stembureauleden beschikbaar hebben.  

 

Gastvrouw/heer 

Vanuit de benoemde stembureauleden zal de rol van gastvrouw/heer op het stembureau ingevuld 

worden. Deze houdt toezicht op het goede verloop van de ingestelde extra maatregelen op een 

stembureau. 

 

Communicatie over de maatregelen 

Over de extra maatregelen ook op de stamlocaties zelf zullen inwoners geïnformeerd worden via de 

gemeentelijke communicatiekanalen. Ook ontvangen inwoners een brief bij de stempas met een 

toelichting van de burgemeester.  
 
Extra kosten 

De geldende maatregelen rondom covid-19 brengen extra kosten met zich mee. Deze extra kosten 

worden momenteel in beeld gebracht. Gemeenten ontvangen hiervoor een compensatie in het 

gemeentefonds. Voor Albrandswaard is deze compensatie € 43.000,--. Wij verwachten voor nu dat 

deze toereikend zal zijn. 

 

Bijlage 

Overzicht stemlocaties  

 

Met deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken. Als de situatie daarvoor aanleiding 

geeft informeren wij u daar op dat moment uiteraard weer over.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 



Overzicht stembureaus Tweede Kamerverkiezingen 2021 

 

Stembureaus 17 maart 2021  

OBS Valckesteyn Noord Jan van Almondestraat 89 Poortugaal 1 normaal bureau 

Cultuur- en Partycentrum De Brinkhoeve A Kerkstraat 12 Poortugaal 1 normaal bureau 

Cultuur- en Partycentrum De Brinkhoeve B Kerkstraat 12 Poortugaal 1 normaal bureau 

FPC De Kijvelanden Kijvelandsekade 1 Poortugaal mobiel bureau 10.30-12.30 

Hooge Werf + Ghijseland 10-12 uur Hooge Werf, 13-17 uur Ghijseland Poortugaal mobiel stembureau met beperkte toegang  

Gymzaal Poortugaal Albrandswaardseweg 29 Poortugaal 1 normaal bureau 

Sportvereniging  Poortugaal Albrandswaardseweg 84a Poortugaal 1 normaal bureau 

Sporthal Metro Rhoon A Stationsstraat 1A Rhoon 1 groot bureau 

Sporthal Metro Rhoon B Stationsstraat 1A Rhoon 1 groot bureau 

Maranathakerk Kleidijk 2 Rhoon 1 normaal bureau 

Gymzaal Rhoon Sportlaan 1 Rhoon 1 normaal bureau 

Sporthal Portland A De Beurs 41 Rhoon 1 groot bureau 

Sporthal Portland B De Beurs 41 Rhoon 1 groot bureau 

 

Stembureaus eerder open    

maandag Brinkhoeve 1 normaal bureau 8.00-18.00   

maandag Maranathakerk 1 normaal bureau 8.00-18.00   

maandag Sporthal Portland 1 normaal bureau 8.00-18.00   

dinsdag Brinkhoeve 1 normaal bureau 8.00-18.00   

dinsdag Maranathakerk 1 normaal bureau 8.00-18.00   

dinsdag Sporthal Portland 1 normaal bureau 8.00-18.00   

      

briefstembureau inleverlocatie gemeentehuis vanaf 10-3 9.00-17.00   

 

Normaal bureau: is tot 1500 kiezers. 

Groot bureau: maximaal 2000 kiezers.  

Stembureau met beperkte toegang is voor alleen bewoners en personeel van de locatie. 
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