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Vraag
De eerstvolgende Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 staan gepland voor woensdag 5 maart 2014.
In Zuid-Nederland valt dit gelijk met de Carnavalsvakantie en is dit tevens op Aswoensdag. Om meerdere redenen is deze 5 maart 2014 een minder geschikte verkiezingsdag:
•
•
•
•
•

De verkiezingsdag is direct na carnaval. Vanwege carnaval zal bij vele feestvierders het hoofd
niet staan naar verkiezingen;
Diverse stemlokalen kunnen niet een dag van tevoren ingericht worden vanwege de carnavalsfestiviteiten (zoals gemeenschapshuizen);
Het animo om zitting te nemen op een stembureau is mogelijk minder vanwege vakantie en
carnaval;
Vanwege carnaval zijn de openingstijden van het Gemeentehuis gewijzigd waardoor het afhalen van een stemkaart voor kiezers en het stembescheiden voor de voorzitter van het stembureau op 3 of 4 maart 2014 lastiger, zo niet, onmogelijk is.
Vanwege de carnavalsvakantie zullen vele kiezers carnaval vieren of op (ski)vakantie zijn wat
van invloed is op de opkomst;

Dit alles kan de opkomst van de verkiezingen beïnvloeden. In Limburg zijn meerdere gemeenten
(waaronder Maastricht) een actie gestart om Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om verplaatsing van de verkiezingen naar een ander moment. In 2006 adviseerde
de Kiesraad toenmalig minister Pechtold om de Tweede Kamerverkiezingen (om organisatorische en
praktische redenen) te verplaatsen van 16 naar 15 mei, dit i.v.m. Hemelvaartdag op 17 mei. Er zijn dus
mogelijkheden om verkiezingen te verschuiven. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de VVD fractie enkele vragen:
1. Is het College bekend met het verzoek van onder andere de gemeente Maastricht richting de minister om de verkiezingen te verplaatsen?
2. Is het College gezien de bovenstaande argumenten bereid het verzoek te ondersteunen?
3. Is het College bereid om namens de gemeente Deurne een brief met dezelfde strekking te verzenden naar Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek de verkiezingen te verplaatsen en te zoeken naar steun bij andere Brabantse gemeenten?
Antwoord
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Vanuit het ministerie is inmiddels gehoor gegeven aan het verzoek om de verkiezingsdatum te
verplaatsen.
In de media hebben diverse gemeenten in de provincies Limburg en Brabant recent gesteld
dat woensdag 5 maart 2014 geen geschikte dag is. Het is de eerste dag na de jaarlijkse viering
van carnaval. Vanuit het belang van een goede organisatie van de verkiezingen en de opkomst, ligt het houden van de gemeenteraadsverkiezingen om die reden niet voor de hand,
aldus minister Donner.
De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vallen op grond van de Kieswet op de woensdag na
carnaval. De gemeenten vrezen voor een lage opkomst. Daarnaast zijn veel stemlokalen de
dag voor de verkiezingen nog in gebruik voor de viering van carnaval.
Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een nieuwe datum
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
De Kieswet biedt de mogelijkheid om bij Koninklijk Besluit de verkiezingen maximaal zeven
dagen eerder te houden. Voor 2014 biedt de verschuiving geen soelaas, want dan zouden de
verkiezingen in Noord-Nederland midden in de voorjaarsvakantie vallen. Een nieuw tijdstip is
nu alleen via een wijziging van de Kieswet mogelijk. Minister Donner zal zo spoedig mogelijk een wijziging van de Kieswet in procedure brengen.
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