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Onderwerp 
Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA en Progressief Woerden inzake Alle 
stemmen tellen met de ‘stemmal’ voor mensen met een visuele beperking 

Beantwoording van de vragen 1. Is het college met het CDA Woerden en Progressief Woerden eens dat het inzetten van de stemmal met soundbox een
waardevolle extra optie is voor Woerdenaren met een visuele beperking om hun stem uit te kunnen brengen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022?
Ja.

2. Zo ja, is het college bereid om in navolging van veel andere gemeenten tot aanschaf van minimaal één stemmal met
soundbox over te gaan?
Ja.

3. En deze stemmal gezien het locatieadvies van de Oogvereniging dan in gebruik te nemen op een goed bereikbare
locatie zoals het station of het gemeentehuis?
Ja, in het gemeentehuis.

Vorig jaar bleek uit de beantwoording van de vragen van Progressief Woerden 
(https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21006310-Beantwoording-vragen-Progressief-Woerden-
Toegankelijk-stemmen.pdf) dat de gemeente echt aandacht heeft voor toegankelijk stemmen. We zijn nu een jaar verder. 
Wellicht zijn er naast de Stemmal en soundbox nog meer nieuwe mogelijkheden om de verkiezingen toegankelijker te 
maken en te zorgen dat iedere stem kan tellen. 

4. Is het college bereid om uit te zoeken of er nog meer opties zijn en indien dat zo is, deze ook in te zetten?
Om de verkiezingen in 2022 nog beter toegankelijk te maken zetten we als gemeente in op:
- Vervangen van de houten vlonders en drempels door professionele drempels van aluminium voor buiten en binnen de
locaties;
- het inzetten van minimaal 1 Prokkelduo*;
- een brief in beeldtaal in het Nederlands, Engels en Arabisch die met de stempas wordt verstuurd aan alle
stemgerechtigden;
- het faciliteren van een stemlaboratorium aan www.hoewerktstemmen.nl in een nader te bepalen locatie.

*een Prokkelduo is een duo bestaande uit een persoon zonder en een persoon met (licht) verstandelijke beperking als
vrijwilliger in een stemlokaal.

De gemeente Woerden heeft bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) kenbaar gemaakt te willen deelnemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21006310-Beantwoording-vragen-Progressief-Woerden-Toegankelijk-stemmen.pdf)
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21006310-Beantwoording-vragen-Progressief-Woerden-Toegankelijk-stemmen.pdf)


aan de nieuwe Experimentwet over toegankelijkheid in stemlokalen, zodra deze wordt aangenomen.  
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Vragen reglement van orde: D/21/044732 
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Schriftelijke vragen - Alle stemmen tellen met de ‘stemmal’ voor mensen met een visuele beperking 
 
In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedere stem telt. Ook in Woerden wonen 
mensen met een visuele beperking die het belangrijk vinden om op zelfstandige wijze hun stem uit 
te brengen en daarbij hun stemgeheim te bewaren.  
Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer was op alle Woerdense stembureaus een 
speciale loep met een lampje beschikbaar. Daarnaast lag op het gemeentehuis een kandidatenlijst 
in grote letters en een kandidatenlijst in braille ter inzage. En op de website van de gemeente was 
een digitale versie van de kandidatenlijst in grote letters gepubliceerd. Daarmee is goed aandacht 
voor het stemmen door mensen met een visuele beperking.  
Maar meer is mogelijk! De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt in een 
nieuwsbericht van vrijdag 3 december aandacht voor het inzetten van een extra tool. Voor mensen 
voor wie stemmen met behulp van een loep of camera op hun smartphone niet mogelijk is, biedt 
de stemmal met audio-ondersteuning door de soundbox uitkomst. Bij de afgelopen Tweede 
Kamerverkiezingen kon in vijftig gemeenten met de stemmal worden gestemd. Voor de 
aankomende gemeenteraadsverkiezingen hebben volgens de website van de Oogvereniging al 36 
gemeenten gekozen voor het inzetten van de stemmal. De Oogvereniging is vanaf het eerste 
moment betrokken bij de ontwikkeling van de stemmal en soundbox. Meer informatie is op hun 
website te vinden https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-
onderwerpen/stemmen/stemmen-met-een-visuele-beperking/.  
 
Hoe werkt de stemmal? 
Het stembiljet wordt door een medewerker van het stembureau in een speciaal ontwikkelde mal 
met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijgt men te horen welke partijen en 
kandidaten op het stembiljet staan. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille 
aangegeven. De juiste kandidaat wordt gevonden door onder de partij van keuze de gaatjes te 
tellen. Met het potlood maakt men de gewenste vakje rood.  
 
Geringe investering op een geschikte locatie. 
De kosten bedragen 4.500 euro excl. btw. per stemlokaal. Een geschikte locatie voor het inzetten 
van de stemmal is volgens de Oogvereniging een openbare ruimte waar al veel 
toegankelijheidsopties zijn toegepast. En deze locatie ook goed bereikbaar is met het openbaar 
vervoer, bijvoorbeeld een station. 
 
Gezien het bovenstaande hebben CDA Woerden en Progressief Woerden de volgende vragen. 
 

1. Is het college met het CDA Woerden en Progressief Woerden eens dat het inzetten van de 
stemmal met soundbox een waardevolle extra optie is voor Woerdenaren met een visuele 
beperking om hun stem uit te kunnen brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2022? 

2. Zo ja, is het college bereid om in navolging van veel andere gemeenten tot aanschaf van 
minimaal één stemmal met soundbox over te gaan?  

3. En deze stemmal gezien het locatieadvies van de Oogvereniging dan in gebruik te nemen 
op een goed bereikbare locatie zoals het station of het gemeentehuis? 

 
Vorig jaar bleek uit de beantwoording van de vragen van Progressief Woerden 
(https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21006310-Beantwoording-
vragen-Progressief-Woerden-Toegankelijk-stemmen.pdf) dat de gemeente echt aandacht heeft 
voor toegankelijk stemmen. We zijn nu een jaar verder. Wellicht zijn er naast de Stemmal en 
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soundbox nog meer nieuwe mogelijkheden om de verkiezingen toegankelijker te maken en te 
zorgen dat iedere stem kan tellen. 
 

4. Is het college bereid om uit te zoeken of er nog meer opties zijn en indien dat zo is, deze 
ook in te zetten? 

 
In afwachting van de beantwoording. 
 
namens het CDA Woerden, Rumo van Aalst 
namens Progressief Woerden, Coby Franken 
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