Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018–2019

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z08309
Vragen van de leden Van Gent, Van den Bosch en Lodders (allen VVD) aan
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afgelopen
Provinciale Statenverkiezingen (ingezonden 23 april 2019).
Vraag 1
Kent u het bericht over de kosten van de hertelling van stemmen in de
provincie Flevoland?1
Vraag 2
Wie betaalt de kosten van een hertelling van stemmen bij de verkiezingen die
in Nederland worden gehouden?
Vraag 3
Is het waar dat gemeenten vanuit het gemeentefonds middelen krijgen voor
de organisatie van verkiezingen waaruit ook de kosten van de hertellingen
gefinancierd worden? Worden gemeenten geacht ook de kosten voor
hertellingen voor hun rekening te nemen indien de hertelling door provincie
of waterschap wordt aangevraagd? Zo ja, kunt u aangeven waar dit in de wet
of beleidsregel is opgenomen? Zo nee, kunt u aangeven wie dan verantwoordelijk is voor de kosten en waar dit in de wet of beleidsregel is terug te
vinden?
Vraag 4
Kunt u, indien de kosten voor de hertelling van de stemmen voor rekening
van in dit geval de provincie Flevoland komen, aangeven of het provinciebestuur kan sturen om de kosten zo laag mogelijk te houden? Zo ja, op welke
manier is dit vastgelegd? Zo nee, vindt u dit een wenselijke ontwikkeling?
Vraag 5
Deelt u de mening dat elektronisch tellen van stemmen het proces van
hertelling danig had kunnen versnellen, de kosten zou verlagen en de kans op
hertellingen zou hebben verkleind? Zo nee, waarom niet?
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Omroep Flevoland, 17 april 2019; https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/170230/kostenhertelling-geschat-op-een-ton.
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Vraag 6
Bent u bereid te kijken naar een snelle invoer van elektronisch tellen van
stemmen? Zo ja, op welke termijn kunnen we hier meer over vernemen? Zo
nee, waarom niet?
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