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Geachte heer Van Beurden,
Op 5 maart ji. heeft u vragen gesteld over de Engelse communicatie over de
gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij stuur ik u de beantwoording.

Vraag 1 :Is het college het met ons eens dat zoveel mogelijk
kiesgerechtigden ook daadwerkelijk moeten gaan stemmen?
Ja.

Vraag 2: Is het college het met ons eens dater voor niet-Nederlands
sprekenden een hogere drempel is daar de informatie alleen in het
Nederlands is?
De informatie is niet alleen in het Nederlands. De gemeente biedt informatie
over de verkiezingen ook aan in de Engelse taal, als extra dienstverlening
aan niet-Nederlandssprekenden. Deze informatie is te vinden op het
Engelstalige gedeelte van de gemeentelijke website:
www.delft.nl/en/news/municipal-elections.

Vraag 3: Is het college bereid om a) nu nog een social media
campagne te doen en b) de volgende verkiezingen de informatie
tweetalig te doen?
De gemeente heeft een campagne ingezet om Delftenaren in de aanloop
naar 21 maart attent te maken op de verkiezingen en met name de regels
die gelden rond het stemmen. lnzet op social media maakt onderdeel uit
van deze campagne. Er is vooraf niet besloten om anderstalige
doelgroepen in het kader van opkomstbevordering apart te bedienen.
De uitingen zijn daarom Nederlandstalig. Bij volgende verkiezingen zal
opnieuw Engelstalige informatie over het verkiezingsproces worden gedeeld
via de gemeentelijke website. Voorde aankomende verkiezingen zal de
gemeente inwoners van Delft nogmaals attenderen op deze Engelstalige
website via social media.
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