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Geachte leden van de gemeenteraad, 

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn zowel bij de politieke partijen als binnen onze gemeentelijke organisatie in volle gang. Via  
deze raadsinformatiebrief informeer ik u over de omstandigheden en werkwijze rond deze verkiezingen.

Aanplakken
In overleg met het presidium houden we vast aan de reguliere aanplakmogelijkheden en locaties. Via de griffier wordt u geïnformeerd zodra de borden 
geplaatst zijn. 

Meerdaags stemmen
Tijdens de Tweede kamer verkiezingen in maart jl. konden kwetsbare mensen ook op maandag  en dinsdag hun stem uitbrengen. Hiertoe waren twee 
stembureaus in Alblasserdam geopend, te weten de Damsteen en de Twijn (huidig schoolgebouw de Loopplank) . Ook in 2022 is vroegstemmen mogelijk, 
alleen dan voor álle inwoners. De wettelijke grondslag hiervan ligt in de verlenging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (TwvC). De verwachting is dat 
hier begin december een besluit op komt.

We kiezen er voor om dezelfde stembureaus voor het vroegstemmen open te stellen als in 2021. Vroegstemmen kan dus schoolgebouw De Loopplank en in 
de Damsteen. Het tellen van deze stemmen vindt plaats op woensdag 16 maart 2022, de uitslag hiervan komt - net als de andere uitslagen - na 21.00 uur.

Corona maatregelen op stembureaus
Onzeker over het verloop van Corona, organiseren we de gemeenteraadsverkiezingen inclusief Corona-maatregelen. We richten alle stembureaus Corona-
proof in en houden in principe vast aan dezelfde stembureaus van 2021. Dit zijn:
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Rederij Cortgene 2
De Damsteen Cortgene 10
De Havenkerk Ieplaan 9
Stichting De Poort Randweg 141
De Postduif Randweg 110
Zwembad De Blokweer Sportlaan 3
School De Loopplank Pieter de Hoochplaats 1
Ds. Joannes de Beukelmanschool Weversstraat 2
De Ontmoetingskerk Blokweerweg 75
Multifunctioneel Centrum Nokkenwiel Ingang Rijnstraat
Multifunctioneel Centrum Nokkenwiel ingang Maasstraat 30
Sporthal Molenzicht Groen van Prinstererstraat 107

Extra telploegen
We streven naar een voorlopige uitslag op woensdagavond 23.30 uur. Op drukke stembureaus zetten we extra telploegen in. Vanwege de makkelijkere 
hanteerbare stembiljetten in vergelijking met de Tweede kamer verkiezingen hopen we een uitslag op partijniveau rond 23.30 uur te kunnen geven. De 
definitieve uitslag (per kandidaat) is afhankelijk van het eventueel verlengen van de TwvC. Zonder verlenging van deze wet is deze uitslag vrijdag 18 maart, 
met verlenging op maandag 21 maart 2022 definitief bekend. 

Stembureauleden
Van de evaluatie van de verkiezingen 2021 hebben we geleerd en we organiseren een fysieke training voor de voorzitters. Uiteindelijk moeten zij wel een 
online training behalen, maar in samenwerking met de bibliotheek bereiden wij hen daar goed op voor. 
Het aanschrijven en toedelen van stembureauleden verloopt via een ander kanaal dan voorheen. De peiling bij alle eerdere stembureauleden mbt hun 
inzetbaarheid is uitgevoerd. De reacties op dit nieuwe systeem zijn positief. 

Kandidaatstelling
De dag van de kandidaatstelling is vastgesteld op 31 januari 2022. Uw partij wordt binnenkort hierover geïnformeerd.

Duidingsdebat en nieuwe raad
Door de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 wijzigt naar verwachting ook een aantal data. Zo zal het centraal stembureau pas op maandag 21 maart de 
definitieve uitslag bekend maken. In overleg met de griffier houden we in het jaarschema zowel donderdag 17 maart als dinsdag 22 maart beschikbaar voor 

uw duidingsdebat en plannen het afscheid van de oude en installatie van de nieuwe raad daarna op 24 en 30 maart 2022.
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Financieel
Het Corona-proof organiseren van de verkiezingen (inclusief het vroegstemmen) leidt tot hogere kosten. In 2021 hebben we die kosten geboekt op de 
Corona-compensatie gelden die vanuit het rijk beschikbaar zijn gesteld. In hoeverre we in 2022 financiële compensatie ontvangen is onbekend. We zullen 
hierover terugkoppeling geven in de eerste burap 2022. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

S. van Heeren J.G.A. Paans
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