
 
 
Motie: Verkort wachtrij stembureau met digitaal overzicht 
 
De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 29 maart 2021,  
 
Overwegende dat: 

• Afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer stemgerechtigden bij verschillende 
stembureaus wachttijden ervoeren van een half uur en langer; 

• Spreiding van de opkomst van kiezers verkort wachttijden; 

• Het digitaal mogelijk is om op de dag van de verkiezingen op de gemeentelijke website een 
actueel beeld weer te geven van de drukte bij verschillende stembureaus binnen de 
gemeentegrenzen, getuige het voorbeeld uit de gemeente Hoorn.1 
 

Van mening dat: 

• Stemmen een recht is dat onnodig wordt belemmerd door lange wachttijden voor het 
stembureau, denk daarbij aan ouderen of mensen die niet fysiek in staat zijn om lang in de rij 
te staan; 

• Het de plicht van de gemeente is om verkiezingen zo goed mogelijk te faciliteren; 

• De gemeente als taak heeft om stemgerechtigden te informeren over waar en hoe er het 
beste kan worden gestemd. Daarbij mag niet alleen de focus liggen op toegankelijkheid en 
locatie van het stembureau, maar ook op de daadwerkelijke drukte. 
 

 
Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken of er bij eerstvolgende en daarop volgende verkiezingen ook op de 
homepage van de website van de gemeente Zwolle een overzicht kan worden gegeven van 
wachttijden op het stembureau. 

• Bij dit onderzoek kennis te nemen van de ervaringen en inzichten van de gemeente Hoorn; 

• Over de conclusie uit dit onderzoek voor de start van de voorbereidingen van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 te rapporteren aan de raad. 

• Op basis van die conclusie te komen tot een voorstel over de vraag of en hoe tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen stemgerechtigden in de gemeente Zwolle op de hoogte kunnen 
worden gebracht van de actuele wachttijden per stembureau via de homepage van de 
gemeentelijke website; 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Sonja Paauw en Olivier van Bekkum 
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Bij gevoegd screenshot van de website van de gemeente Hoorn. 



 


