BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 15 januari 2019
1.

Deelname experiment centrale stemopneming verkiezingen 2019
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen om toestemming te geven om deel te nemen aan
het experiment centrale stemopneming van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de provinciale staten- en
waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europese verkiezingen
van 23 mei 2019;

2.

de kosten voor deelname € 70.000,-- te dekken uit het regulier budget
voor verkiezingen 2019;

3.
2.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Verkiezingen op 20 maart 2019 en 23 mei 2019
Het college besluit:
1.

voor de op woensdag 20 maart 2019 te houden stemmingen voor de
verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en de algemene besturen
van de waterschappen en voor de op donderdag 23 mei 2019 te houden
stemming voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees
Parlement:
a.

stembureaus in te stellen en daarvoor de in de bijlage vermelde
stemlokalen aan te wijzen;

b.

als stembureauleden, plaatsvervangende stembureauleden en tellers
te benoemen die personen die zijn opgenomen in het daarvoor
bijgehouden register;

2.

voor de op woensdag 20 maart 2019 te houden stemmingen voor de
verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en de algemene besturen
van de waterschappen en voor de op 23 mei 2019 te houden stemming
voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement;
a.

een gemeentelijk stembureau voor de centrale stemopneming in te
stellen bestaande uit 5 leden;

b.

MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen, voor het
gemeentelijk stembureau aan te wijzen als locatie voor de
stemopnemingen en voor de zittingen tot vaststelling van de uitslag
voor de gemeente;

c.

het aanvangstijdstip van de stemopneming voor de provinciale
statenverkiezing en de waterschapsverkiezingen te bepalen op
donderdag 21 maart 2019 om 08.00 uur en het aanvangstijdstip van
de stemopneming voor de Europese verkiezing te bepalen op
maandag 27 mei 2019 om 08.00 uur;

d.

personen aan te wijzen die zijn opgenomen in het daarvoor
bijgehouden register voor het bijstaan van het gemeentelijk
stembureau bij de stemopnemingen;

e.

in verband met de gecombineerde verkiezingen de vergoeding voor
de werkzaamheden van de telteams bij het centraal tellen voor de
provinciale staten- en waterschapsverkiezingen eenmalig te
verhogen van € 100,-- naar € 120,--;

3.

dat voor de verkiezingen van de algemene besturen van de waterschappen
Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest de kiezers kunnen stemmen in elk
stemlokaal in de gemeente Groningen;

4.

de geschatte kosten van de gecombineerde verkiezing van provinciale
staten en de waterschappen ad € 710.000,-- en van de Europese
verkiezing ad € 550.000,-- te dekken uit:
a.

de via de begroting 2019 beschikbaar gestelde budgetten voor deze
verkiezingen;

b.

de door het Rijk hiervoor beschikbaar te stellen middelen;

c.

verrekening van het resultaat bij de jaarrekening 2019 met de
algemene middelen indien de rijksbijdrage ontoereikend is;

5.

de brief aan de raad over de voortgang van de voorbereiding van de
verkiezingen vast te stellen onder mandaat aan de burgemeester voor
redactie.
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