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Kennisnemen van 
De extra maatregelen vanuit de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de verbetering van de toegankelijkheid voor de 
kiezers bij de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022. 
  
 
   
 
Inleiding 
Inmiddels is er afgelopen weken meer duidelijkheid gekomen m.b.t. het verkiezingsproces. De Tijdelijke wet maatregelen 
Covid-19 is verlengd. Het briefstemmen is voor deze verkiezing niet van toepassing. Naast het goed organiseren van de 
verkiezingen met de plaatselijke politieke partijen is het ook een plicht om deze veilig en conform de landelijke 
maatregelen Covid-19 te laten verlopen. In deze Rib leest u op hoofdlijnen waar we staan en welke acties nog benodigd 
zijn.  
 
   
 
Kernboodschap 
De gemeenteraadsverkiezing is bij uitstek een verkiezing die goed wordt gevolgd. Ook deze verkiezing zal weer veilig 
worden georganiseerd. Daarnaast is het fijn dat er veel initiatieven met betrekking tot de inclusie worden ingezet. 
Welke maatregelen gaan we nemen? Onderstaande maatregelen komen uit de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, nl.: 
- Er moeten weer diverse middelen aangeschaft worden om Corona-proof te werken op een stembureau. 
Denk aan: Goedgekeurde neus- mondmaskers (FFP2), handschoenen, desinfecterende handgel en handpompen, 
bewegwijzering met stickers en afzetlint. De kuchschermen die vorig jaar zijn aangeschaft, gebruiken we nu ook weer. 
- Extra stemdagen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart in 2 locaties. Deze stemlocaties zijn de St. Jozefschool en 
het Stadskantoor. De kiezers kunnen zodoende de drukte vermijden. Hier moeten ook weer dezelfde 
veiligheidsmaatregelen (transport e.d.) worden genomen als in maart 2021. 
- Het aantal volmachten gaat weer terug van 3 naar 2. Deze systeemaanpassing is recentelijk al doorgevoerd. 
 
Maatregelen die de gemeente Oudewater gaat nemen met betrekking tot de inclusie zijn: 
- Het instellen van een prokkelduo. Deze wordt ingezet op dinsdag 15 maart in het Stadskantoor. Stichting Prokkel zet 
zich in voor verbinding tussen mensen met een verstandelijke beperking en mensen zonder een beperking.Vorig jaar was 
dit een groot succes bij diverse gemeenten en zij willen graag dat alle gemeenten een prokkelduo gaan inzetten. 



- Aanschaffen van een stemmal met soundbox  welke gebruikt gaat worden in het Stadskantoor. Mensen met een visuele 
beperking kunnen voor het eerst gebruik maken van een stemmal met audio-ondersteuning. Hiervoor worden speciale 
stembiljetten aangeschaft die niet gevouwen zijn. De stemmal wordt door de kiezer over het stembiljet gelegd en middels 
de audio-ondersteuning kan de kiezer de juiste partij en vervolgens de juiste kandidaat kiezen. 
- Professionele, duurzame drempelhulpen bij alle stemlocaties, (zowel voor binnen als buiten) zodat kiezers met een 
lichamelijke beperking veilig in het stembureau hun stem kunnen uitbrengen. 
- Bij de stempas zit straks een brief met beeldinstructie om het stemproces te verduidelijken. 
- Een verkiezingsdebat organiseren met beeld en geluid op Midland FM. 
- Een (digitale) verkiezingsavond op woensdag 16 maart organiseren. 
 
Tot slot: 
Naast de nieuwe verkiezingsborden (trotters) zullen we ook 4 extra 'ouderwetse' verkiezingsborden plaatsen zodat 
politieke partijen toch nog nostalgisch kunnen plakken; De 4 extra plaklocaties zijn: bij de Opweg en bij De Boezem in 
Hekendorp, bij de Vinkenbuurt en bij het Stadskantoor in Oudewater. 
 
   
 
Financiën 
De minister heeft voor de komende verkiezingen extra geld ter beschikking gesteld om de opgelegde maatregelen tot 
uitvoering te kunnen brengen. Het bedrag van € 21.035 zal volledig besteed zijn aan deze maatregelen. 
 
   
 
Vervolg 
N.v.t. 
 
   
 
Bijlagen 
N.v.t. 


