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Stemmen met een visuele beperking

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer Amsterdam omtrent de toegankelijkheid van
stemlocaties is tijdens de raadscommissie Algemene Zaken van 5 september jl. toegezegd de raad
te informeren over inspanningen die ervoor zorgen dat visueel beperkten kunnen stemmen.
Bij de verkiezingen op 20 maart en 23 mei 2019 waren via de Oogvereniging ingesproken
kandidatenlijsten voor de verkiezingen in Amsterdam beschikbaar. Daarnaast was in ieder
stembureau een nieuwe leesloep beschikbaar die voldoet aan de door het ministerie van BZK
gestelde criteria. Bij de verkiezingen op zo maart is door ruim 1.500 kiezers gebruik van gemaakt
van de loep.
Op zowel 20 maart als 23 mei is in samenwerking met Koninklijke Visio en de Oogvereniging op
een stemlocatie in Amsterdam geëxperimenteerd met het stemmen middels een stemmal met
audio ondersteuning. Het huidige model stembiljet maakt dit echter niet gemakkelijk en aan het
maken van deze mallen zijn hoge kosten verbonden, aangezien de mal voor elke verkiezing
opnieuw gemaakt moet worden. Een nieuw model stembiljet zou dit kunnen verhelpen.
Er heeft een beperkt aantal kiezers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stemmen met de
stemmal. Desalniettemin vindt het college het belangrijk om deze specifieke groep kiezers in de
toekomst zodanig te faciliteren dat zij zelfstandig kunnen stemmen. Het college blijft dan ook met
interesse het voornemen van het ministerie van BZK volgen om te experimenteren met een nieuw
model stembiljet in 2021. Mede op basis van deze ontwikkeling zal het college bezien op welke
wijze dit experiment bij de eerstvolgende verkiezing een vervolg krijgt.
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Het college hecht veel waarde aan een toegankelijk verkiezingsproces. Ook visueel beperkten
moeten in de toekomst zoveel mogelijk zelfstandig hun stem uit kunnen brengen. In de
bestuurlijke reactie op het rapport van de rekenkamer heeft het college aangegeven dat het tijdig
voor de eerstvolgende landelijke verkiezing (maart 2021) de raad zal informeren over de wijze
waarop concreet opvolging gegeven gaat worden aan de aanbevelingen van de rekenkamer om de
toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten. Hierin zal ook naar voren komen welke extra
inspanningen er in de toekomst specifiek gedaan gaan worden voor visueel beperkten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
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