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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z06380
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum (Kamerstuk 35 344) (ingezonden 8 april
2020).
Vraag 1
Is het waar dat de raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta
gepland staan op 18 november 2020? In hoeverre zijn de maatregelen die van
rijkswege zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, in het bijzonder de intelligente lockdown, van invloed op de voorbereidingen van de verkiezingen?
Vraag 2
Deelt u de mening dat, indien de intelligente lockdown langer gaat duren dan
1 juni 2020, de lokale volksvertegenwoordigers minder goed de verkiezingen
kunnen voorbereiden en dat dit in het bijzonder geldt voor partijen die nog
niet eerder meededen in één van de drie gemeenten Appingedam, Delfzijl of
Loppersum?
Vraag 3
Deelt u de mening dat vooral kwetsbare groepen mogelijk meer hinder
ondervinden bij deelname aan de verkiezingscampagnes als gevolg van de
intelligente lockdown? Deelt u de mening dat daardoor het actieve – en
passieve kiesrecht van groepen kiezers disproportioneel wordt aangetast?
Vraag 4
Kunt u aangeven hoe het democratisch proces in het algemeen wordt
gewaarborgd bij de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta nu de
volksvertegenwoordigers problemen ondervinden bij de voorbereidingen van
de verkiezingen?
Vraag 5
Is het juridisch mogelijk om de verkiezingen uit te stellen? Zo ja, hoe lang en
aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden? Wat is uw mening over
een mogelijk uitstel van de raadsverkiezingen en de wenselijkheid daarvan?

kv-tk-2020Z06380
’s-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen

1

Vraag 6
Ligt er een noodscenario klaar voor de verkiezingen voor de nieuwe
gemeente Eemsdelta, mocht de lockdown langer gaan duren dan nu
voorzien? Zo ja, wat houdt dat in. Zo nee, waarom niet?
Vraag 7
Is het mogelijk deze vragen met spoed te beantwoorden, in verband met het
stemmen over deze wet in de Tweede Kamer?
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