
RAADSINFORMATIEBRIEF 
15R.00792 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 19 januari 2016 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 

Portefeuille(s) : Referendum 

Contactpersoon : E. Bregman 

Tel.nr. : 8452 

E-mailadres : bregman.e@woerden.nl 

Onderwerp: 

Organiseren referendum op 06-04-2016 

Kennisnemen van: 

Het collegebesluit om 18 stembureaus open te stellen en hierbij voldoende stemgelegenheid, goede 
bereikbaarheid en goede voortgang waarborgen. 

Inleiding: 

Het gemeentebestuur is belast met de organisatie voor het houden van verkiezingen en referenda. 
Voor het organiseren van een reguliere verkiezing zijn de landelijke kosten zo'n 42 miljoen euro. Voor het 
organiseren van dit referendum wordt 30 miljoen euro ter beschikking gesteld. 

Dat betekent voor Woerden dat we voor C 2,85 per inwoner een referendum moeten organiseren. De 
kosten bij een reguliere verkiezing zijn ongeveer C 4 per inwoner. 
Aangezien er geen financiële ruimte is om extra geld ter beschikking te stellen, moeten er aanpassingen in 
de organisatie van de verkiezingen worden gedaan. 

In de aangewezen stembureaus zullen er meer stemhokken en stembussen kunnen staan, zodat de 
voortgang gewaarborgd is. De locaties zijn met zorg uitgezocht en er is gelet op voldoende 
parkeergelegenheid, toegankelijkheid en schaalgrootte. 

Kernboodschap: 

Voor het organiseren van dit referendum gaan wij de volgende 18 stembureaus inrichten: 
- In Harmeien, Huize Gaza, H20 en het Trefpunt; 
- In Kamerik, MFC De Schulenburg; 
- In Zegveld, MFC Milandhof; 
- In Woerden, Stadhuis, Weddesteijn, Sporthal Thijs van der Pol, Constantijnschool, De Wegwijzer, Station, 
Het Baken, Maranathakerk, De Regenboogschool, Ontmoetingscentrum Kruiskerk, Jan de Bakkerschool, 
Margrietschool en een nog te bepalen locatie in het centrum van Woerden. 

Vervolg: 

De communicatie zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden. 
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Bijlagen: 

Plattegrond van Woerden met de voorgestelde stembureaus. (15.027127) 
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