
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 148447
Datum vergadering: 15 december 2020
Datum voorstel: 3 november 2020
Nummer:  A 
Onderwerp: Deelname experiment centraal tellen Tweede Kamerverkiezingen 2021

Voorgesteld raadsbesluit
In te stemmen met deelname aan het "experiment centraal tellen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021".

Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad besluit deel te nemen aan het "experiment centraal tellen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen 2021".

Aanleiding voor het voorstel
Wat houdt deelname aan het experiment in?

In 2019 heeft de gemeente Tubbergen voor het eerst deelgenomen aan het centraal tellen. Dit is als positief 
ervaren bij de stembureauleden en de tellers.

In essentie komt het experiment er op neer dat er op de dag van de verkiezingen 's avonds door het 
stembureau alleen nog de stemmen per partij geteld worden. De volgende dag wordt, door een nieuwe 
groep mensen, onder leiding van het Gemeentelijk Stembureau de stemmen geteld op kandidaatsniveau. 
Het voordeel hiervan is dat de telling gestructureerd en uniform georganiseerd wordt, op een goede locatie 
met goede faciliteiten. Door de telling de volgende dag uit te voeren, worden de leden van de stembureaus 
op de verkiezingsavond ontlast. Er is dan minder tijdsdruk en het centraal tellen is nauwkeuriger en hierdoor 
minder "foutjes". Dit verkleint de kans op hertelling.

Beoogd resultaat van het voorstel
Doel van het experiment centraal tellen van de stemmen is het telproces betrouwbaarder, transparanter en 
daardoor dus beter controleerbaar te maken.

Argumentatie
Door deelname aan het experiment centraal tellen verkiezingen wordt de telling gestructureerd en uniform 
georganiseerd, op een locatie met goede faciliteiten. Door de telling de volgende dag uit te voeren, worden 
de leden van de stembureaus op de verkiezingsavond ontlast. De telling wordt de volgende dag uitgevoerd 
door een nieuwe groep mensen, onder leiding van het Gemeentelijke Stembureau. Er is dan geen tijdsdruk 
meer en het centraal tellen geeft een nauwkeuriger resultaat. Dit verkleint de kans op een hertelling.

COVID-19

In het kader van Covid-19 is het op dit moment nog onduidelijk of het "experiment centraal tellen" kan 
plaatsvinden in maart 2021.

Externe communicatie
n.v.t.

Financiele paragraaf
Voor de extra kosten die dit met zich mee brengt is een vergoeding beschikbaar. Aan de deelnemende 
gemeenten wordt een vergoeding toegekend waarmee de extra kosten worden gedekt. Voor gemeenten die 
meedoen aan het experiment stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 
vergoeding beschikbaar, naar rato van het inwoneraantal (€ 10.000,00)

Uitvoering
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.



Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Ook de raad van de gemeente Dinkelland wordt gevraagd te besluiten deel te nemen aan het "experiment 
centraal tellen Tweede Kamerverkiezingen 2021".

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 15 december 2020
Nummer:  B 
Onderwerp: Deelname experiment centraal tellen Tweede Kamerverkiezingen 2021

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 1 december 2020;
 
gelet op artikel van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming maakt het 
mogelijk om bij wijze van experiment, in afwijking van de in de Kieswet geregelde manier van tellen, de 
stemmen op één of meer locaties te tellen.

besluit
In te stemmen met deelname aan het "experiment centraal tellen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021".

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


