
Geacht College, 

 

Op 17 maart 2021 vinden de landelijke verkiezingen plaats. Vanwege COVID-19 zal het stemmen op een 

andere manier gebeuren dan we gewend zijn en dan met name op het gebied van de hygiënemaatregelen 

die nu gelden. 

 

We zijn als Dinkellandse VVD dan ook verheugd dat de landelijke overheid al maatregelen heeft genomen 

om de opkomst zoveel mogelijk te bevorderen tijdens de verkiezingen onder deze omstandigheden. Bij 

kleine gemeenten kan er bij minimaal 1 stembureau op 15 en 16 maart vervroegd gestemd worden. 

Daarnaast krijgen mensen van 70 jaar of ouder de mogelijkheid om per post te stemmen. Gemeenten 

hebben in september een compensatie van 30 miljoen Euro ontvangen om deze maatregelen veilig en goed 

uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen gemeenten die aanvullende maatregelen nemen een ‘reële 

compensatie’ ontvangen (Rijksoverheid, 2020).  

 

Op 18 november jongstleden vonden er herindelingsverkiezingen plaats in o.a. de gemeente Vught. Deze 

gemeente heeft daarbij, naast de reguliere stembureaus, een drive-in stembureau ingericht (Brabants 

Dagblad, 2020). Dit houdt in dat mensen kunnen stemmen waarbij ze in de auto kunnen blijven zitten. In 

verband met COVID-19 een mooi en veilig initiatief dat voldoet aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Als 

Dinkellandse VVD vragen we ons of een soortgelijk initiatief ook in onze gemeente te realiseren is. We 

hebben immers al een teststraat in Dinkelland die mogelijk ook in te zetten is als stemstraat / drive-in 

stembureau. De faciliteiten zijn allemaal aanwezig. Mogelijk kunnen we van de kennis, kunde en logistiek 

die daar nu al aanwezig is gebruik maken. 

 

Ten slotte willen we aangeven dat voorheen sommige stembureaus tijdelijk ingericht werden in 

woonzorgcentra waar veel kwetsbare ouderen wonen. Het lijkt ons als Dinkellandse VVD niet verstandig 

om tijdens deze periode van COVID-19 stembureaus in te richten in woonzorgcentra. Je moet daar wat ons 

betreft geen mensen naartoe trekken. 

 

We hebben de volgende vragen voor het College: 

 

1) Heeft het College al voorbereidingen getroffen om 1 of meer stembureaus vervroegd te openen? 

Zo ja, welke stembureaus gaan vervroegd open? Zo nee, wanneer is het College van plan dit op te 

gaan pakken? 

 

2) Hoeveel Euro (van die 30 miljoen Euro) heeft de gemeente Dinkelland ontvangen om de 

maatregelen bij de landelijke verkiezingen goed en veilig uit te kunnen voeren? Waar is dit geld 

voor ingezet? 

 

3) Is het College op de hoogte van het drive-in stembureau dat ingezet is in de gemeente Vught? 

 

4) Wat vindt het College van dit initiatief? 

 

5) Denkt het College aanspraak te kunnen maken op de ‘reële compensatie’ vanuit de Rijksoverheid 

voor aanvullende maatregelen zoals een drive-in stembureau?  

 

6) Welke alternatieven heeft het College onderzocht ter vervanging van de woonzorgcentra als 

stembureau?  

 

Met een hartelijke groet, namens de fractie van de Dinkellandse VVD, 

 

Joris Poffers 
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