
 

 

Aan:  College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht 
Van:   PvdA - gemeenteraadsfractie Maastricht 
Betreft:  Vragen ex artikel 39 RvO inzake de toegankelijkheid van stembureaus 
Datum:  06-01-2014 
 
Geacht college, 
 
Uit onderzoek van TNS Nipo uit november 2012 en een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer 
van januari 2013 blijkt dat bij veel gemeenten de toegankelijkheid van stembureaus voor 
mindervaliden te wensen over liet tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar zullen er twee 
verkiezingen plaatsvinden. Wij maken ons vanwege de resultaten van het onderzoek zorgen over de 
toegankelijkheid van de stembureaus in Maastricht tijdens de komende verkiezingen. De PvdA-fractie 
vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van het kiesrecht met of zonder ondersteuning. 
 
Naast het onderzoek van TNS Nipo is ons ook een geval bekend van een burger in Maastricht die als 
visueel mindervalide persoon tijdens de Tweede Kamerverkiezingen gebruik wilde maken van 
ondersteuning in het stemhokje. Dit was volgens de gemeente niet mogelijk, omdat de stem dan 
ongeldig zou zijn. Pas na tussenkomst van de Kiesraad kreeg de persoon ondersteuning in het 
stemhokje. Dit is volgens de PvdA-fractie een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet. 
 
De PvdA-fractie vindt het van belang dat de toegankelijkheid van stembureaus voor mindervaliden 
gewaarborgd is tijdens de verkiezingen dit jaar. Daarom hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Voldoet Maastricht aan de wettelijke norm dat minimaal 25% van de stembureaus 
toegankelijk moeten zijn voor mindervaliden? 

2. Zo ja, gaat de gemeente ervoor zorgen dat ook andere stembureaus toegankelijk zijn voor  
mindervaliden, zodat zij net als andere burgers zelf kunnen kiezen waar ze willen stemmen 
net zoals andere burgers van de stad? 

3. Maakt de gemeente Maastricht gebruik van de checklist toegankelijkheid van het 
Projectbureau Toegankelijkheid bij de controle of de stembureaus toegankelijk zijn voor 
mindervaliden? 

4. Welke maatregelen neemt de gemeente om te waarborgen dat de gemeente aan de 
wettelijke norm voldoet? 

5. Welke maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat visueel mindervaliden op een 
juiste manier gefaciliteerd worden zodat zij zelf kunnen stemmen tijdens de komende 
verkiezingen? 

 
met vriendelijke groet, 
namens de PvdA-fractie Maastricht, 
 
Antoine van Lune 


