
 

Schriftelijke vragen van D66 Apeldoorn & GroenLinks Apeldoorn  
over inclusieve verkiezingen - Iedereen doet mee 

Apeldoorn, 29 maart 2019 

Geacht college, 

Zoals bekend gaan we op 23 mei weer naar het stembureau voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De 
Europese Unie raakt ons allemaal, en daarom vinden D66 en GroenLinks het van belang dat iedereen de mogelijkheid 
heeft om zijn of haar stem uit te brengen. Voor mensen met een visuele beperking is dit niet vanzelfsprekend. Zij 
moeten bijvoorbeeld een machtiging afgeven of hulp vragen aan een lid van het stembureau. Het recht om met 
behoud van stemgeheim te kunnen stemmen is iets om te koesteren en gelukkig zijn daar ook oplossingen voor.  

Zo wordt in inmiddels 12 gemeenten gebruik gemaakt van een stemmal: een mal met gaatjes die over het stembiljet 
wordt gelegd. Vervolgens hoort de kiezer via een koptelefoon welke partijen en kandidaten deelnemen en kan 
zelfstandig de juiste kandidaat gekozen worden. 1  

Gelet op het voorgaande zijn D66 & GroenLinks Apeldoorn benieuwd naar uw reactie op onderstaande vragen. 

1. Is het college het met D66 & GroenLinks Apeldoorn eens dat een stemmal een waardevolle toevoeging is voor 
mensen met een visuele beperking om te kunnen stemmen? 

2. Is het college voornemens om het bij de Europese, en aqndere toekomstige, verkiezingen mogelijk te maken 
om te kunnen stemmen met behulp van een stemmal?  

3. Zo ja, hoe zorgt het college ervoor dat dit bekend wordt bij de betreffende doelgroep? Zo nee, waarom niet? 
4. Ziet het college verder nog mogelijkheden om specifieke doelgroepen die niet (volledig) zelfstandig kunnen 

stemmen, hierin te ondersteunen?  

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. De VNG 
heeft in samenwerking met diverse partijen het manifest ‘iedereen doet mee’ opgesteld. Reeds 25 gemeenten zijn 
koploper en bundelen de krachten om werk te maken van een inclusieve gemeente.2  

5. Hoe geeft het college op dit moment uitwerking aan het genoemde VN-verdrag? 
6. Is het college het met GroenLinks & D66 Apeldoorn eens dat ook onze gemeente koploper zou 

moeten worden, en dat te onderschrijven door het manifest te ondertekenen? 
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1 https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-onderwerpen/stemmen/ 
2 https://vng.nl/iedereen-doet-mee 










