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Onderzoek live opkomst weergave tijdens verkiezingen
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Bijlage

Geachte leden van de raad,
In de raad van 2 juni 2016 heeft u het initiatiefvoorstel 'Elk stembureau telt'
van Onafhankelijk Delft aangenomen. In dit voorstel draagt u het college op
om te onderzoeken of live opkomstweergave op de dag van een
referendum of verkiezing mogelijk gemaakt kan worden.
Landelijke ontwikkelingen
De gemeente Rotterdam heeft in 2015 een App ontwikkeld die gedurende
de verkiezingsdag de opkomst van de kiesgerechtigde doorgeeft. De app
van de gemeente Rotterdam wordt in een pilot door de NVVB (Nederlandse
Vereniging voor Burgerzaken) tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van
2017 onder een klein aantal gemeente ingezet als pilot. De gemeente Delft
is niet uitgenodigd voor deze pilot.
De Delftse oplossing
We hebben gezocht naar een oplossing om met beperkte middelen toch op
een verkiezingsdag de opkomst van kiesgerechtigde te monitoren. We gaan
de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in Delft met een eigen pilot
beg innen. We gaan bij 12 stembureaus (25%) de opkomst monitoren. Dit is
een representatief percentage voor de opkomst in Delft. Op vier momenten
op de dag (10:00 uur, 14:00 uur, 16:00 uur en 19:00 uur) geven 12
voorzitters van de stem bureaus de opkomst van de stemgerechtigde door
via een WhatsApp groep. De uitkomst wordt daarna via diverse
(social)media kanalen gecommuniceerd (website, Twitter en facebook van
de gemeente). Het bereik en de reactie worden gemonitord. Hierdoor
krijgen we ook inzicht in hoe de informatie gedeeld wordt.
Toekomstig monitoren opkomst
De Delftse pilot wordt samen met het project Verkiezingen in april 2017
geevalueerd. Hierbij wordt gekeken naar inzet van middelen en het
gerealiseerde bereik via communicatiekanalen. Op basis hiervan maken we
de afweging of we de opkomst structureel gaan monitoren. Daarnaast
houden we de ontwikkelingen rond de NVVB app in de gaten. Op basis van
deze ontwikkelingen maken we bij de start van de voorbereidingen voor de
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gemeenteraadsverkiezingen 2018 de afweging of en welke variant we
inzetten.
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