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Geachte demissionair minister OHongren,

Het college van burgemeester en wsthouders van Rotterdam wff graag met u meed«iken en
meedoen in de ontwikkeling en bestendiging van ons democratisch t>estei. In Rotterdam
hebben we de afgelopen verklezing ervaring gehad met stempassen die buiten de schuld van
de stemgerechtigden niet bij de Idezers terecht zijn gekomen. Vanwege de vetvroeging van de
termijn voor het aanvragen van een vervangende stempas tijdens CON^D en de harde grens
hierin, is bij sommlge kiezers het gevoei ontstaan dat hen het stemrecht ontnomen is.

Met deze brief geef ik u dit beiangrijke signaal af, zoals omschreven in de aangenomen
raadsmotie 'waarborg het stemrecht!' (bijiage 1). In het debat rondom deze motie is
aangedragen dat ondanks de begrijpelijkheid van procedures en regels bij de verkiezingen de
menseiijke maat mist als het gaat om het hoge goed van het stemrecht in Nederland. In dit
debat ontstond het verzoek om te kijken hoe we binnen deze procedures en regels menselijk
maatwerk kunnen reaiiseren om het stemrecht te waarborgen. Daarom wit ik u verzoeken om
te onderzoeken of er in de toekomst wettelijk maatwerk te reaiiseren vait voor burgers die
buiten eigen sdiuld om of door ceriamiteiten geen stempas hebben ontvangen zodat zij srisnog
een stempas kunnen krijgai.

Vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen stel ik het op prijs om na het
zomerreces van dit jaar duidelijkheid te het^>en weike mogelijkheden or zijn in dit kader.
Uiteraard werkt mijn uitvoeringorganisatie ̂ Bag mee am am verder onderzoek en/of
uitvoeringsexperiment
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Hopende van u te horen,

Namens het college van burgemeester en wethoud«^ van Rotterdam,
De burgemeester van Rotterdam,

Met vriendelijke groet.

Ing. A. Aboutaleb
Burgemeest^

Bijlage(n):
1) Motle Waarborg het stemrechtl DENK (aangenomen op 18-03-2021)
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Motie: Waarborg het stemrecht!

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op donderdag 18 maart 2021, ter

bespreking van agendapunt 33 GEEN STEMRECHT VOOR BLOEMHOF EN AFRIKAANDERWUK,

Constaterende dat:

•  195 stemmers in Btoemhof geen stempas hadden ontvangen doordat een postbode
van PostNL een deel van zijn post niet had bezorgdj

•  de Kieswet heeft bepaald dat het tot vrijdag 11 maart 2021 mogelijk was om een
nieuwe stempas aan te vragen;

•  veet mensen geen vervangende pas meer konden aanvragen door de

bovengenoemde deadline;

Van mening dat:
*

• het ontbreken van stempassen een onaanvaardbare gang van zaken is;

•  een wijziglng van de Kieswet eraan zou kunnen bijdragen dat burgers die buiten

eigen schuld om geen stempas hebben ontvangen deze alsnog kunnen krijgen;

Verzoekt de burgemeester:

•  bij Binnenlandse Zaken te iobbyen om in de toekomst wettelijk maatwerk te

realiseren voor burgers die buiten eigen schuid om of door calamiteiten geen

stempas hebben ontvangen zodat zij alsnog een stempas kunnen krijgen;

•  Hierover te rapporteren aan de raad,

en gaat over tot de orde van de dag. *

Stephan van Baarie
DENK Rotterdam
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