Raadsvergadering d.d. 25 augustus 2009 agendapunt 10
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 16 juni 2009
Onderwerp:

Deelname aan StemWijzer/ Kieskompas bij
gemeenteraadsverkiezingen 2010

Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

Presidium
J.L. de Jong
0592 - 266 606
j.l.de.jong@tynaarlo.nl
Keuze bepalen in deelname

Bijlagen:
- Offertes Kieskompas en StemWijzer (ter inzage)

TOELICHTING
Inleiding
Op 3 maart 2010 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en worden burgers in de gelegenheid
gesteld om hun stem uit te brengen.
De keuze maken voor een politieke partij is voor inwoners niet altijd even gemakkelijk. Kiezers die
onzeker zijn over de positie van partijen kunnen aan de hand van een kieskompas digitaal programma’s
van de aan de gemeenteraadsverkiezing deelnemende partijen vergelijken en op basis van die
vergelijking tot een voor hen afgewogen keuze komen.
Waarom een kieskompas/ stemwijzer
Een kieskompas of een stemwijzer helpt de kiezers te bepalen met welke partij men het meest inhoudelijk
eens is.
In essentie bestaat het systeem uit een 30-tal stellingvragen die de gebruiker eenvoudig kan
beantwoorden. Na het invullen van de vragen wordt de kiezer in het politieke ‘landschap’ van onze
gemeente geplaatst en wordt duidelijk welke partij het dichtste bij de positie van de kiezer staat.
Hoe werkt het
De ontwikkeling van de stellingen voor het kieskompas of de stemwijzer vindt, aldus de samenstellers,
plaats op een niet-partijdige en wetenschappelijk verantwoorde wijze.
In een uitgebreid en interactief consultatieproces met alle politieke partijen zal door de samenstellers
relevante en onderscheiden stellingen worden geformuleerd in een begrijpelijke taal. De vragen die bij de
stellingen horen worden samen met alle partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen,
ontwikkeld.
Het systeem wordt voor de gebruikers, de burgers van Tynaarlo, gratis aangeboden en zijn digitaal te
raadplegen. De vragen worden geformuleerd op een wijze die voor iedereen te begrijpen is.

Financiële consequenties
Aan de deelname aan Kieskompas/ StemWijzer zijn voor de gemeente Tynaarlo kosten verbonden. Deze
bedragen inclusief de verschuldigde BTW en afgerond, een bedrag tussen € 11.000.- (Kieskompas) en
€ 12.500.- (StemWijzer).
Het budget van de post “verkiezingen” biedt op dit moment geen ruimte. Bij de Najaarsnota zal dekking
moeten worden gevonden.
Adviezen
In het Presidiumvergadering van 16 juni jl is afgesproken deelname aan Kieskompas of StemWijzer voor
te leggen een uw raad met daarbij het advies om in de raadsvergadering van 25 augustus een keuze te
maken in al dan niet deelname aan een van beide.

Gevraagd besluit
Keuze bepalen in deelname.

Namens het Presidium,

F.A. van Zuilen,

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

