
 
 
 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
Schriftelijke vragen ex. art. 30 van het Reglement van Orde 
Betreft: Maak GR2018 toegankelijk voor iedereen 

  
 Rotterdam, 10 augustus 2017 

 
Geacht college, 
 
In maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. D66 vindt het belangrijk dat iedere 
kiesgerechtigde Rotterdammer dan zijn of haar stem kan uitbrengen. Helaas worden er voor 
Rotterdammers met een handicap soms letterlijk drempels opgeworpen. Wij willen zoveel 
mogelijk van die obstakels wegnemen. 
 
Uit onderzoek van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) blijkt dat 
eenderde van de stembureaus die voor het Woonreferendum waren aangemerkt als 
rolstoeltoegankelijk, toch verbetering behoefde. Aandachtspunten waren onder andere 
obstakels in de buitenruimte, parkeermogelijkheden voor mensen met een beperking en 
onduidelijke bewegwijzering in en rond het stemlokaal. In sommige stemhokjes liet de 
verlichting te wensen over, of was het rode potlood niet voor iedereen binnen handbereik. Na 
de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 concludeerde VGR dat de gemeente een aantal 
aanpassingen had doorgevoerd.  Wij zijn benieuwd of het college ruimte ziet voor verdere 1

verbetering. 
 
Niet alleen mensen met een lichamelijke beperking ervaren barrières tijdens verkiezingen. 
Onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens laat zien dat vooral de 
toegankelijkheid voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking achterblijft.  Van de 2

blinden en slechtzienden die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen hun stem uitbrachten, 
ondervond 84% moeilijkheden in het stemlokaal. Stembureaumedewerkers waren er niet altijd 
van op de hoogte dat mensen met een visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje, 
en dat zij zelf mogen beslissen wie die hulp biedt. Het College beveelt gemeenten aan om 
stembureaumedewerkers hierover beter te instrueren. 
 
Voor mensen met een verstandelijke beperking bleek vooral de voorbereiding een obstakel. Het 
was voor hen bijvoorbeeld lastig om de stempas of praktische informatie over het stemmen te 
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begrijpen. Het College beveelt gemeenten daarom aan om eenvoudige taal te gebruiken voor 
informatie over de verkiezingen. Ook doet het College de aanbeveling om bepaalde groepen 
kiezers (zoals laaggeletterden of mensen met een beperking) op een laagdrempelige manier te 
benaderen.  Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen hecht D66 extra veel waarde aan 3

duidelijke publieksinformatie, omdat er veranderingen komen in het bestuurlijk stelsel en er in 
sommige gebieden experimenten worden uitgevoerd. 
 
Kortom: D66 streeft naar een inclusieve stad, waarin alle Rotterdammers - zonder én met 
beperking - kunnen meedoen in het democratische proces. Wij hebben hierover de volgende 
vragen aan het college: 
 

1. Hoeveel meldingen zijn er rondom de TK-verkiezingen van 2017 bij de gemeente 
binnengekomen over de ontoegankelijkheid van Rotterdamse stemprocedures, 
-faciliteiten of -voorzieningen? Waarop hadden deze meldingen betrekking? 

2. Ziet u ruimte voor verdere verbetering van de (rolstoel)toegankelijkheid van 
Rotterdamse stembureaus?  Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 2018? Zo nee, waarom niet? 

3. Gaat u de stembureaumedewerkers beter instrueren over de regels omtrent assistentie 
voor mensen met een lichamelijke en/of visuele handicap? Indien u deze aanbeveling 
van het College voor de Rechten van de Mens niet wilt opvolgen: waarom niet? 

4. Bent u voornemens om informatie over de verkiezingen beter toegankelijk te maken 
voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking? Wat heeft de gemeente daar 
tot nu toe voor gedaan, en hoe kunt u dit verder verbeteren? Indien u van mening bent 
dat dit niet noodzakelijk is: waarom niet? 

5. Op welke manier gaat u informatie over de veranderingen in het bestuurlijk stelsel 
communiceren, zodat dit begrijpelijk is voor laaggeletterden en mensen met een visuele 
of verstandelijke beperking? 

 
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet. 
 
Hoogachtend,  

 
Robin de Roon  
D66  
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