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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Graag 
informeer ik u over een aantal onderwerpen betreffende de organisatie van deze verkiezingen.

1. Verkiezingen voor iedereen
We stellen graag álle kiezers in de gelegenheid om te stemmen. Daarom organiseren we een 
aantal zaken:

- We richten een 'oefenstembureau' in voor verstandelijk beperkten, waar zij op een dagdeel in 
de week voorafgaand aan de verkiezingen kunnen komen oefenen hoe het stemmen precies 
werkt.

- Wij controleren per stembureau nauwkeurig de toegankelijkheid van het bureau voor mensen 
met een lichamelijke beperking. Wij streven naar 95% toegankelijke stembureaus. In de 
communicatie over de stembureaus geven we duidelijk per stembureau aan of een locatie 
(rolstoel)toegankelijk is.

- Op een van de stembureaus zetten we een stembureaulid in met een (licht) verstandelijke 
beperking. Hiermee ondersteunen we het landelijke initiatief van stichting Prokkel. Het initiatief
draagt bij aan een inclusieve samenleving. 

- Op de Rederij richten we i.s.m. de bibliotheek weer een stembureau in voor jongeren (<18)
- Via het programma van de Rederij besteden we aandacht aan het belang van verkiezingen, 

de vrijheid in onze democratie. Dit koppelen we direct aan het belang van waterschappen in 
het kader van klimaatverandering, veilig drinkwater etc. 

2. Nieuw deze verkiezing: de wet NPVV
Op 1 januari 2023 treedt een nieuwe wet in werking: de wet 'Nieuwe Procedure Vaststelling 
Verkiezingsuitslagen' (NPVV). De manier van vaststellen van de verkiezingsuitslag verandert op 
een aantal punten. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 De termijn van uitslagvaststelling wordt langer: was 8 dagen, wordt 14 dagen.
 Er komt een Gemeentelijk Stembureau (GSB) bestaande uit ten minste vijf leden (incl. 

voorzitter). Het GSB stelt tijdens een openbare zitting de uitkomsten van de verkiezing vast op
gemeentelijk niveau.

 Kandidaten voor een verkiezing en zittende leden kunnen geen lid zijn van een stembureau 
van diezelfde verkiezing. Ook kunnen zij geen lid zijn van het GSB, Hoofdstembureau of 
Centraal stembureau voor die verkiezing.

 Voor het vervoer en de opslag van de stembescheiden gelden strengere regels. 
De uitvoering van deze nieuwe wet vraagt om een aantal procedurele wijzigingen en aanschaf van
materialen, met daarbij financiële consequenties. 

3. Stembureaus (locaties)
De kiezers kunnen voor deze verkiezingen op 10 stembureaus hun stem uitbrengen (zie bijlage). 
We hebben daarbij gezorgd voor een goede spreiding over de gemeente. De stembureaus 
voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Ook houden we rekening met eventuele corona-
maatregelen. 



4. Stembureauleden en tellers
We zijn blij met alle vrijwilligers die zich aanmelden als stembureaulid. De stembureauleden 
volgen ook dit jaar een digitale training en worden daarna benoemd als stembureaulid of 
voorzitter. De voorzitters van de stembureaus informeren we daarnaast tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst over hun specifieke rol. 

We werken op de stembureaus met 2 'diensten' van 4 of 5 stembureauleden. Groep 1 werkt van 
07.00-14.00 uur en komt om 20.45 terug voor de telling van de stemmen. Groep 2 werkt vanaf 
13.45 uur en blijft t/m het tellen van de stemmen. Hierdoor verwachten we dat het telproces vlot 
kan verlopen. Wettelijk is een minimum van 3 aanwezige stembureauleden vereist.

5. Verkiezingsdag
De verkiezingsdag is deze keer 1 dag. Er is geen mogelijkheid tot vervroegd stemmen of 
briefstemmen. 
 De stembureaus openen om 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur. 
 Op elk stembureau staan 2 stembussen: een voor provinciale staten en een voor het 

waterschap.
 Gedurende de dag vragen we op vaste tijden aan de stembureaus naar de opkomstcijfers. 
 Woensdag 15 maart ná 21.00 uur worden alle stemmen geteld. Eerst op partijniveau 

(voorlopige uitslag) en aansluitend op kandidaat niveau. 
 De voorzitters van de stembureaus leveren woensdagavond 15 maart de processen-verbaal 

in van de beide verkiezingen. Er is geen uitslagenavond bij de gemeente waarin de uitslag 
bekend wordt gemaakt. Via de website publiceren we de (tussentijdse en voorlopige) uitslag.

 In de zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) op donderdag 16 maart vindt de controle 
van de processen-verbaal plaats, vinden de eventuele hertellingen plaats en wordt uiteindelijk 
de uitkomst van de telling op gemeentelijk niveau vastgesteld door ondertekening van het 
proces verbaal Na31-1 door het GSB. We starten met de uitslagen van de Provinciale Staten. 
Daarna volgen de uitslagen van het Waterschap. Het is mogelijk dat dit proces op vrijdag 17 
maart doorloopt. 

 De uitkomst van de tellingen Provinciale Staten op kieskringniveau wordt maandag 20 maart 
om 10.00 uur tijdens de zitting van het Hoofdstembureau door de burgemeester van 
Dordrecht bekendgemaakt. Deze zitting is niet openbaar: er is geen gelegenheid voor kiezers 
om bezwaren in te brengen

6. Stembureaus
Overzicht stembureaus  

De Damsteen Cortgene 10

Stichting De Poort Randweg 141

     Zwembad De Blokweer       Sportlaan 3

Ds. Joannes Beukelmanschool Rembrandtlaan 100

MFC Maasplein Maasstraat 30

Sportpark Molenzicht Groen van Prinstererstraat 107

De Rederij (gemeentehuis) Cortgene 2

Het Brughuis Ieplaan 2

De Postduif Randweg 104

De Ontmoetingskerk Blokweerweg 75



In verband met de verbouwing van het zwembad is de locatie Blokweer niet te gebruiken. We bekijken
momenteel alternatieven op deze locatie. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans
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