
 

 

 

 
 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W  
 
Van:  Raadslid N. Haarman -  fractie Gemeentebelangen / VVD 
Ontvangen: 7 december 2021 

 

 
Onderwerp: Drive-in stembureau 

 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
Corona houdt de gemoederen in de wereld nog erg bezig. Volgend jaar maart zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. De kans is groot dat er ook dan nog maatregelen zullen gelden.  
De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het voorstel van minister Ollongren om ook bij de 
gemeenteraadsverkiezingen de mogelijkheid te bieden op maandag en dinsdag te gaan stemmen. Dit 
alles om iedereen de kans te bieden veilig deze belangrijke stem uit te brengen. 
 
Vorig jaar heb ik namens Gemeentebelangen/VVD opgeroepen tot het inrichten van een drive-in 
stembureau. Dit is voortvarend opgepakt door het college en er is een drive-in stembureau ingericht bij 
Ter Beek reizen. Vanwege de crisis was het bij dit bedrijf in die tijd erg rustig.  
 
Het drive-in stemmen was zo praktisch, dat mensen zelfs op de fiets of lopend door de drive-in 
konden. Vooral erg handig voor mensen die in deze crisis tot een risicogroep behoren. Zij kunnen op 
deze manier veilig hun stem uitbrengen.  
 
Gezien de ervaring van afgelopen maart, hoeven we het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Het 
lijkt ons goed denkbaar dat er opnieuw een drive-in stembureau wordt ingericht. 
Gemeentebelangen/VVD zou graag zien dat er dan een link wordt gelegd naar bedrijven en dat goed 
wordt bekeken welke ondernemers hiervoor in aanmerking komen. 
 
Onze vragen hierbij zijn:  
 

1. Hoe waren de ervaringen in Tubbergen met het drive-in stembureau in maart 2021?  
2. Hoe zijn de ervaringen elders in Nederland en kunnen we daar ons voordeel mee doen?  
3. De mogelijkheid bestaat om ook op maandag en dinsdag te gaan stemmen. Is het college 

voornemens om op 14, 15 en 16 maart a.s. opnieuw een drive-in stembureau in te zetten? 
 

 
Ondertekening en naam:  
Gemeentebelangen / VVD 
 
 
Noortje Haarman 
 
 
Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 37 
Reglement van orde). 


