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Binnenkort (op 6 april 2016) is er het door inwoners afgedwongen landelijk referendum over het 
associatieverdrag met Oekraïne. Eind vorig jaar hoorden wij van de wethouder dat het college 
had besloten dat er minder stemlokalen zouden zijn dan normaal het geval is.  
Recent is Leiderdorp landelijk op de kaart gezet als (een van) de gemeenten die het aantal 
stemlocaties met maar liefst 50% heeft terug gebracht in vergelijking met andere (Europese- en 
2e Kamer) verkiezingen. 50% is in onze ogen wel een hele forse reductie. 
 
Wij vragen het college: 
 

1. Op grond van welke argumenten is besloten tot deze forse reductie? 
  

 De uitkering uit het gemeentefonds die door het rijk beschikbaar is gesteld, is een stuk 
minder dan bij een reguliere verkiezing. Hierdoor richten wij  6 stembureaus in zodat we 
een normale bezetting kunnen garanderen. Voor de beeldvorming, voor  de 2de Kamer 
verkiezingen in 2012 werd € 42,2 miljoen beschikbaar gesteld en konden wij 11 
stembureaus inrichten. Bij de laatst gehouden verkiezingen waren dit 10 stembureaus. 
Voor het referendum stelt het rijk  € 20 miljoen (€ 20 miljoen is toegezegd. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de kosten van het referendum. Op basis daarvan wordt een 
aanvullend bedrag tot maximaal  € 10 miljoen aan de hand van diezelfde verdeelsleutel 
onder de gemeenten verdeeld.) Minister Plasterk stelt in zijn brief van 12 januari 2016 ‘om 
een kostenefficiënte organisatie van het referendum in te richten (brief bijgesloten). 

 
 

2. Met behulp van welke gegevens en hoe is besloten welke stemlocaties niet en welke wel 
geopend worden? 
 
Wij streven een zo goed mogelijke spreiding van de stembureaus over het dorp na. En wij 
hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de mobiliteit van onze inwoners en 
gekozen voor stembureaus die toegankelijk zijn voor rolstoelen. 
 
 



3. Kunt u ons een afschrift van die gegevens geven? 
 
Voor het referendum zullen in onderstaande locaties een stembureau worden ingericht: 
1 Gemeentehuis Willem Alexanderlaan 1  

   2 Gebouw “Irene” , Hoofdstraat 82   
   3 In Winkelcentrum Winkelhof   
   4 Bibliotheek BplusC, van Diepeningenlaan 110 G 
   5 De Ommedijk, Ommedijk 120 
   6 Velocitas, Bloemerd 7 
 
   Er worden geen stembureaus ingericht in: 
   het Zijlkwartier 
   basisschool De Hobbit 
   RK basisschool De Schakel 
   basisschool De Hasselbraam  

 
  

4. Hoe communiceert het college naar de inwoners (die in de buurt van een stemlokaal 
wonen dat nu niet geopend is) waar zij nu wel kunnen stemmen? 

 
 

Op de stempas, die naar alle stemgerechtigden wordt gestuurd, staat een advies 
stembureau. Echter, Leiderdorp doet sinds 2004 mee aan het Stemmen in een willekeurig 
stembureau (SWS): stemmen kan sinds 2004 in ieder stembureau. Door publicaties in 
Gemeente aan huis en op de website, via facebook en twitter zal e.e.a. bekend gemaakt 
worden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA  Den Haag 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- 

 Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

  

Datum 12 januari 2016 

Betreft Kosten referendum 

  

 

Directie Bestuur, 

Democratie en Financiën 

Afdeling Bestuurlijke 

Inrichting en Democratie 
 
 

Turfmarkt 147 

Den Haag 

Postbus 20011 

2500 EA  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl 

 

Kenmerk 

2015-0000750992 
 

Uw kenmerk 

 

Pagina 1 van 1  

 

Bij brief van 17 november jl.1 heb ik u laten weten in overleg te zijn met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over vergoeding aan de 

gemeenten voor het organiseren van raadgevende referenda. Het kabinet hecht 
aan een zorgvuldig voorbereid en goed georganiseerd referendum, met adequate 
toegankelijkheid voor de kiezers. Tegelijk benadruk ik het belang van een 
kostenefficiënte organisatie van het referendum. Dat laatste is temeer belangrijk 
omdat onbekend is hoeveel referenda er in de toekomst zullen worden gehouden. 
Deze uitgangspunten worden door de VNG onderschreven. 

 
Het kabinet heeft besloten de kosten die samenhangen met de voorbereiding en 
uitvoering door gemeenten van het referendum van 6 april a.s. over de wet die 
strekt tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie 
en Oekraïne, tot een maximum van €30 miljoen voor zijn rekening te nemen. Het 
kabinet stelt daarmee eenmalig maximaal €10 miljoen extra ter beschikking, 
bovenop de reeds toegezegde €20 miljoen voor dit referendum. Met de VNG is 

hierover overeenstemming bereikt. 

 
Benadrukt zij dat hiermee niet wordt vooruitgelopen op de bekostiging van 
eventuele toekomstige referenda. Ik ben voornemens een onderzoek te laten 
verrichten naar de kosten die gemeenten maken voor het voorbereiden en 
organiseren van het referendum. Het onderzoek moet in kaart brengen hoe een 
referendum zorgvuldig maar sober kan worden georganiseerd. Een deskundige 

commissie zal het onderzoek begeleiden. De uitkomsten van het onderzoek zullen 
de basis vormen voor verder overleg met de VNG over de bekostigingswijze van 
toekomstige referenda, conform artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet. Ik 
verwacht de resultaten van het onderzoek na de zomer aan uw Kamer te kunnen 
doen toekomen. 
 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 

 
 
 
 
dr. R.H.A. Plasterk 

                                                
1 Kamerstukken II, 2015-2016, 34 270, nr. 4 
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