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Geachte raadsleden, 
 
Onlangs heb ik in samenwerking met zorginstanties de mogelijkheid geboden om kiezers met een 
(lichte) verstandelijke beperking (indien ze dit aangeven) te begeleiden tot in het stemhokje. Dit op 
basis van het in 2016 geratificeerde verdrag van de Verenigde Naties over gelijke rechten van 
mensen met een handicap. (Faciliteiten afstemmen op alle te onderscheiden groepen in de 
samenleving, dus ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking.  
 
Zowel door de kiesraad als het ministerie van BZK is aangegeven dat dit in strijd is met de huidige 
Kieswet. Nederland geeft namelijk een andere duiding aan dit verdrag. 
 
Op donderdag 15 maart jl. heb ik een goed gesprek gehad met dhr. R. Bagchus (directeur 
verkiezingen en democratie) van het ministerie van BZK m.b.t. het begeleiden van kiezers met een 
(lichte) verstandelijke beperking. Namens de minister gaf hij aan dat het goed zou zijn dat ook kiezers 
met een (lichte) verstandelijke beperking begeleid zouden moeten kunnen worden tot in het stemhokje 
maar dat eerst de Kieswet hierop aangepast zal moeten worden. De gemeente is gevraagd hierover 
mee te denken. Op vrijdag 30 maart a.s. vindt hierover het eerste gesprek plaats.  
Gezien deze positieve ontwikkeling heb ik mijn eerdere oproep tot begeleiding tot in het stemhokje 
herroepen. 
 
Afgelopen maandag heb ik alle voorzitters van de stembureaus bijeengeroepen om duidelijkheid te 
verschaffen over mijn eerdere oproep en aangeven conform de Kieswet te handelen en alleen 
toestemming te geven om begeleiding tot aan het stemhokje toe te staan of zelf kiezers met een 
verstandelijke beperking te begeleiden tot het stemhokje. 
 
Een en ander heb ik donderdag 15 maart jl. ook aan de zorginstanties binnen Woerden aangegeven 
middels onderstaande brief. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Victor Molkenboer 
burgemeester 
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Geachte heer/mevrouw, 
  
Vorige week lieten wij u weten dat inwoners met een (verstandelijke) beperking tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in Woerden iemand mogen meenemen in het stemhokje.  
  
Deze week kregen wij daarop een reactie van de Kiesraad en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar aanleiding van ons voornemen gaat het 
ministerie de komende tijd werken aan een aanpassing van de Kieswet op dit punt. De 
minister vraagt de gemeente Woerden hierover mee te denken en mee te werken. Wij zijn 
blij dat we dit hebben bereikt en hebben onze medewerking toegezegd.  
  
De boodschap van de Kiesraad was ook dat wij ons tijdens de verkiezingen moeten 
houden aan de Kieswet. Dat betekent dat tijdens de komende 
gemeenteraadsverkiezingen hulp bij het stemmen is toegestaan tot het stemhokje 
en niet in het stemhokje.  
  
We hopen dat uw bewoners de afgelopen tijd voldoende konden oefenen om volgende 
week autonoom hun stem uit te brengen. Wij verzoeken u hen te instrueren dat het laatste 
stapje zelfstandig dient te gebeuren. 
Wellicht kunt u hierbij gebruik maken van de website van ProDemos. Op deze website 
staat informatie voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking (en 
hun begeleiders).  
  
De voorzitters van de stembureaus zien uiteraard toe op het zelfstandig uitbrengen van 
de stemmen.  
  
Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met Janneke Doornebal via 06 2572 
3581 of via doornebal.j@woerden.nl. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Victor Molkenboer 
Burgemeester 
 

https://www.prodemos.nl/voor-gemeenten/gemeenteraadsverkiezingen-2018/stem-jij-ook-voor-licht-verstandelijk-beperkten/
tel:06%202572%203581
tel:06%202572%203581
mailto:doornebal.j@woerden.nl

