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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad ,
In uw vergadering van 31 januari 2019 is de motie Stembureau aangenomen. In de motie verzoekt u het college om:
de beschikbare e-learning module niet alleen voor de (plv)voorzitters van de stembureau's verplicht te stellen maar
voor ALLE medewerkers op het stembureau te verplichten met uitzondering van de tellers.
Daarnaast is in dezelfde vergadering de suggestie omarmt om het burgerpanel te raadplegen om de bezetting op
stembureau’s rond te krijgen.

E-learning
Graag bevestigen wij dat alle leden, plaatsvervangende voorzitters en voorzitters die zitting hebben genomen op een
stembureau bij de verkiezingen op 20 maart èn/of bij de verkiezingen van 23 mei jl. allen met goed gevolg de Elearning hebben afgerond. Ook reserveleden hebben de E-learning moet goed gevolg moeten afronden om
daadwerkelijk ingezet te kunnen worden op een stembureau. Controle op het daadwerkelijk behalen van de certificaten
was mogelijk aan de hand van de managementrapportage van de online leeromgeving. Verschillende deelnemers
hebben aangegeven de online training als nuttig te hebben ervaren.

Burgerpanel
Het burgerpanel is niet meer geraadpleegd om mensen te werven voor de stembureau’s. De bezetting van de
stembureaus voor de verkiezingen van 20 maart is voornamelijk vanuit het huidige bestand tot stand gekomen. Gezien
de korte voorbereidingstijd van de daaropvolgende verkiezingen op 23 mei is de bezetting nagenoeg gelijk gehouden.
De wijze waarop de stembureaubezetting tot op heden wordt georganiseerd geeft stof tot nadenken. Binnen het team
Publieksdiensten wordt nagedacht hoe dit anders te gaan organiseren. Het werven via het burgerpanel wordt hierin als
optie meegenomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen de motie hiermee als afgedaan.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. P. Nelen, bereikbaar
via telefoonnummer 0164 277000.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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