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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 5247-2023 
 

Medewerker  : Albert van Nuil (projectleider verkiezingen)/ Jennifer van Olst (medewerker 
publiekszaken) 

Team  : Publiekszaken 
Datum  : 23 januari 2023 
Portefeuillehouder  : Burgemeester Y.P. van Mastrigt  

      
 
BIJLAGEN: 

 geen 
AFSTEMMING MET → Stuurgroep Verkiezingen- Maaike Schild als opdrachtgever voor de projectleider 
verkiezingen en Burgemeester Yvonne van Mastrigt. 
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Organiseren verkiezingen 2023 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders om: 
 

1. de stemlocaties vast te stellen zoals genoemd in de adviesnota; 
2. de bezetting van de stembureaus ter uitvoering op te dragen aan de teamleider Publiekszaken; 
3. de Teamleider Publiekszaken te mandateren voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de 

verkiezingen; 
4. voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag te kiezen voor optie 2, te weten een centrale 

stemopneming op de dag na de verkiezingen. 
 
SAMENVATTING 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen. Het 
college van B&W heeft besluiten genomen over de vaststelling van de stemlocaties, bezetting van de 
stembureaus, de wijze van tellen van de verkiezingsuitslag en de mandatering van de Teamleider 
Publiekszaken voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de verkiezingen. 
 
 
INLEIDING 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen. De 
gemeente Olst-Wijhe valt geheel in de provincie Overijssel, grotendeels in het werkgebied van het 
waterschap Drents Overijsselse Delta en deels (Marle en Welsum) in het gebied van het waterschap Vallei 
en Veluwe. Het college van B&W moet besluiten nemen over vier onderwerpen, te weten: 
 

• De vaststelling van de stemlocaties; 
• De bezetting van de stembureaus ter uitvoering op te dragen aan de Teamleider Publiekzaken; 
• De mandatering van de Teamleider Publiekszaken voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond 

de verkiezingen; 
• De wijze van het tellen van de verkiezingsuitslag. 

 
BEOOGD RESULTAAT 
Beoogd wordt 14 stemlocaties plus een GSB in Olst-Wijhe aan te wijzen inclusief bezetting ervan. Ook 
wordt beoogd de werkwijze van centraal tellen in te stellen. Ook wordt de praktische uitvoering van de 
verkiezingen aan de teamleider Publiekszaken overgelaten. 
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KADER 
De basis voor de verkiezingen en de voorgestelde besluiten is de Kieswet. Deze is op diverse onderdelen 
per 1 januari 2023 gewijzigd. De huidige voorstellen zijn in lijn met de wet en de gebruikelijke manier van 
werken als het gaat om de verkiezingen. Feitelijk gaat het dus om voortzetting van de bestaande manier 
van werken, aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving en met praktische keuzes rond uitvoering. 
 
ARGUMENTEN 
Vaststelling van de stemlocaties 
Binnen de gemeente Olst-Wijhe zijn doorgaans 14 stembureaus. Dat is ook nu weer toereikend. Door de 
coronapandemie was stemmen bij de verzorgingshuizen afgelopen jaren alleen mogelijk voor bewoners 
van deze locaties. Voor de aanstaande verkiezingen is de tijdelijke wet rond corona niet meer van 
toepassing en moeten alle stemlocaties beschikbaar zijn voor alle inwoners van de gemeente. Het 
Weijtendaal en Averbergen hebben aangegeven beschikbaar en bereid te zijn weer als een gewoon 
stembureau te fungeren. Sint Willibrord wil dat niet. Dat betekent dat er in beginsel 16 locaties 
beschikbaar zijn en we zullen moeten bepalen welke 14 locaties definitief aangewezen zullen worden.  
 
Aangezien Sint Willibrord niet beschikbaar is, blijft Café Boskamp stembureaulocatie om de inwoners op 
de Boskamp voldoende mogelijkheid te bieden hun stem uit te brengen. Om uiteindelijk 14 
stembureaulocaties over te houden is het advies om Het Weijtendaal en Averbergen wederom in te 
stellen als stembureaulocaties. Dit zou inhouden dat ’t Langhuus en De Hooiberg niet meer als 
stembureaulocatie worden aangewezen. In deze afweging zijn ook de opkomstcijfers van voorgaande 
jaren per locatie meegenomen, de verspreiding van de locaties binnen de gemeente net als de wens om 
het stemmen toegankelijk te maken voor inwoners die minder mobiel zijn (bijvoorbeeld de inwoners van 
de verzorgingshuizen).  
 
Er is een groeiende behoefte om nog beter in te spelen op de wensen rond toegankelijkheid van de 
stembureaus. In onze gemeente zijn alle stembureaus toegankelijk voor mindervaliden. Mede vanwege 
initiatieven vanuit de landelijke overheid en belangverenigingen hebben de stuurgroep en de projectgroep 
de ambitie om op twee locaties de toegankelijkheid nog verder te vergroten. Aan het college wordt 
voorgesteld deze ambitie over te nemen. In het gemeentehuis en in het Holstohus worden voorzieningen 
aangebracht voor blinden en slechtzienden en wordt een verlaagde stembus voor rolstoelers geplaatst. 
 
Aan het college van B&W wordt geadviseerd de volgende stembureaus in te stellen. 
 
Naam Adres Plaats Provinciale 

Staten 
Waterschap 

Drents 
Overijsselse 

Delta  

Waterschap 
Vallei en 
Veluwe 

"Westhoff" Marledijk 2 Marle *  * 
Verenigingsgebouw "De 
Bastiaan" 

Kerkplein 3 Olst * *  

Eetcafé Boskamp Boskamp 24 Olst * *  
Buurthuis Den Nul Holstweg 29 Olst * *  
Averbergen Averbergen 1 Olst * *  
Holstohus    M Jan Schamhartstraat 5 Olst * * * 
Dorpshuis "De Bongerd" Kerklaan 22 Welsum *  * 
Het Wapen van Wesepe Ds. E.  Kreikenlaan 8 Wesepe * *  
Gemeentehuis Wijhe    M Raadhuisplein 1 Wijhe * * * 
SPOC-park Wijhe de Lange Slagen 29 Wijhe * *  
Logtenberg op de Boerhaar Boerhaar 16 Wijhe * *  
Buurthuis Elshof Elshof 19a Wijhe * *  
Dorpshuis Herxen Herxen 1 Wijhe * *  
Het Weijtendaal Slotpark 1 Wijhe * *  
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Bezetting van de stembureaus 
De gemeente heeft een bestand met circa 40 mensen die voorzitter van een stembureau kunnen zijn en 
had aanvankelijk meer dan 300 mensen die lid van een stembureau zouden kunnen zijn. Uit dat bestand 
worden voorzitters en leden geselecteerd. De indeling is een kwestie van beschikbaarheid en afhankelijk 
van individuele omstandigheden. Ook zullen door ziekte of andere omstandigheden wijzigen kunnen 
optreden ten opzichte van de vastgestelde indeling. Daarin moet ruimte zijn om direct te kunnen 
schakelen en aanpassingen te doen en dit kan niet op voorhand door B&W worden vastgesteld. In de 
praktijk worden altijd indelingen gemaakt door de uitvoerende medewerkers die worden geacht in 
opdracht van het college te werken.  
 
Mandateren teamleider Publiekszaken 
Het zelf namens het college nemen van besluiten kan ook worden geformaliseerd.  
  
Het voorstel is dan ook de teamleider Publiekszaken te mandateren zelfstandig uitvoerende besluiten te 
nemen rond de verkiezingen. 
 
Wijze van het tellen van de verkiezingsuitslag 
Pet 1 januari 2023 is de Kieswet op een aantal onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen worden door of 
namens de teamleider Publiekszaken uitgevoerd en verwerkt. Op één punt is een expliciet besluit van het 
college nodig en dat betreft de wijze van het tellen van de uitslag, formeel gezegd de stemopneming. Tot 
voor kort gold de al jaren gebruikelijke manier van tellen, waarbij de stembureaus direct na het sluiten van 
de stembus de stemmen tellen. Bijna tien jaar gold daarnaast de mogelijkheid deel te nemen aan het 
experiment van centrale stemopneming. Daarbij worden de stemmen op lijstniveau door de gewone 
stembureaus geteld en de dag erna wordt de uitslag op kandidaat niveau geteld door een gemeentelijk 
stembureau. Aan dat experiment van centraal tellen heeft Olst-Wijhe de laatste jaren ook deelgenomen. 
Deze manier van tellen is nu in de wet opgenomen en is optie 2 van de mogelijkheden. 
 
Geadviseerd wordt te kiezen voor een centrale stemopneming op donderdag 16 maart. In het verlengde 
daarvan wordt voorgesteld daarvoor een gemeentelijk stembureau (GSB) in te stellen met 7 leden. De 
teamleider Publiekszaken zal namens het college hiervoor de voorzitter en 6 leden aanwijzen. Als 
voorzitter van het GSB is gemeentelijk medewerker Gerard Luijmes beoogd. 
 
DRAAGVLAK 
De voorstellen worden ondersteund door de stuurgroep en de projectgroep verkiezingen. Wat de 
toegankelijkheid betreft is het met de extra voorzieningen in het gemeentehuis en het Holstohus ook nog 
beter in lijn met wensen vanuit de landelijke overheid en belangengroepen voor mindervaliden. 
 
DUURZAAMHEID 
N.v.t.  
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
N.v.t.  
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Voor de organisatie van verkiezingen is een budget beschikbaar. Ook worden gelden beschikbaar gesteld 
die de gemeente ontvangt ten behoeve van voorzieningen voor mindervaliden. De werkelijke kosten zullen 
naar verwachting in lijn zijn met de beschikbare budgetten. Waar er een afwijking is zal dat volgens de 
gebruikelijke weg naderhand worden verklaard en toegelicht. 
 
AANPAK/UITVOERING 
De projectleider verkiezingen zal samen met de leden van de projectgroep uitvoering geven aan de 
genomen besluiten. Dat gebeurt in goed overleg met de teamleider Publiekszaken en de stuurgroep. 


