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Bij brief van 7 november 2016 verzoekt Stichting Bravoo uw
college in verband met de leerlingengroei op OBS Hugo om
uitbreiding van de school met één lokaal. OBS Hugo is samen
met de Pieter Wijtenschool (Leerrijk!), MIKZ en het
Samenwerkingsverband passend onderwijs gehuisvest in
Kindcentrum Bloemenoord. Hoewel de aanvraag formeel dient
te worden aangemerkt als een aanvraag voor het
huisvestingsprogramma 2018 (en deze ook zal worden
meegenomen bij de opstelling van / besluitvorming over dit
huisvestingsprogramma), is, gezien de mogelijkheden binnen
het Kindcentrum (leegstand Pieter Wijtenschool), op dit moment
een adequate oplossing voorhanden. Voor de benodigde
uitbreiding van OBS Hugo kan, vooruitlopend op de vaststelling
van het huisvestingsprogramma 2018, reeds nu ruimte in de
Pieter Wijtenschool beschikbaar worden gesteld.
Aanwijzing
Woensdag 15 maart as worden de verkiezingen voor de Tweede
stemlokalen Tweede Kamer gehouden. Voor de organisatie van deze verkiezingen
Kamerverkiezingen
moeten een aantal besluiten genomen worden. In dit voorstel
2017 en vergoeding wordt u geadviseerd over het aanwijzen van de stemlokalen en
stembureauleden
de vergoeding van de stembureauleden.
Onderwerp
Verzoek Stichting
Bravoo tot
uitbreiding
huisvesting OBS
Hugo

Besluit
Het college besluit,
a. In te stemmen met het verzoek om
uitbreiding van basisschool OBS Hugo (op grond
van de teldatum 1 oktober 2016 bedraagt de
ruimtebehoefte van de school 665 m2, terwijl
de school de beschikking heeft over 584 m2);
b. De toekenning van de aangevraagde
uitbreiding, waarin reeds nu kan worden
voorzien door beschikbaarstelling van
leegstaande ruimte in basisschool Pieter Wijten,
te plaatsen op het huisvestingsprogramma
2018;
c. In verband met beslispunt b een wijziging
van de tussen gemeente en Leerrijk! gesloten
vaststellingsovereenkomst voor te bereiden.
Het college besluit,
Niet conform:
- de op de lijst “Aanwijzing stemlokalen”
genoemde locaties aan te wijzen als stemlokaal
voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15
maart 2017 en het bijgevoegde besluit te
Voorgesteld wordt voor deze verkiezing te werken met 23
ondertekenen
stemlokalen. Voor het referendum in 2016 hebben we de
- de voorzitters dienen de gehele dag aanwezig
indeling van de stemlokalen opnieuw beoordeeld aan de hand
te zijn op het stembureau
van het aantal stemgerechtigden per stemlokaal. Dit is de basis - de vergoedingen voor stembureauleden en
waarmee elke verkiezing gewerkt zal worden. Deze verkiezing is voorzitters bij deze verkiezing vast te stellen op
het raadzaam om met meer stemlokalen te werken. Zoals het er € 130,00 voor een stembureaulid, €225,- voor
nu naar uitziet krijgen we bij deze verkiezingen te maken met
een voorzitter.
een groot aantal partijen. Dit heeft invloed op de tijd die nodig
- de vergoeding van een stembureaulid met €
is om een stem uit te brengen. Om wachtrijen zoveel mogelijk
30,- te verlagen als het stembureaulid het
te vermijden wordt het aantal stembureaus ten opzichte van het aantal uitgebrachte stemmen niet kan tellen.
referendum uitgebreid. Een overzicht van de 23 stembureaus
- de vergoeding voor een teller vast te stellen
treft u in de bijlage aan op de lijst ‘Aanwijzing stemlokalen’.
op €30,- aan argumentatie m.b.t. aantal stembureaus
Net als bij het referendum willen we voor de bemensing van de toevoegen dat uitbreiding ook aan de orde is
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stemlokalen werken met 2 groepen. De eerste groep is van
7.00-15.00 aanwezig, de tweede groep is aanwezig van 14.30
tot het einde van de dag van verkiezing. Voor het tellen van de
stemmen doen we een beroep op zowel de eerste groep als de
tweede groep. Dit betekent dat de eerste groep
stembureauleden na het sluiten van de stembussen terug zal
komen om het aantal uitgebrachte stemmen te tellen. In
principe zullen er geen aparte tellers worden ingezet.
Voor de voorzitters maken we een uitzondering op het werken
in twee groepen. Zij zijn bij voorkeur de hele verkiezingsdag
aanwezig. Een goede voorzitter levert een wezenlijke bijdrage
aan het goed verlopen van de stemming en het telproces. De
meerderheid van de voorzitters die tijdens het referendum
hebben gewerkt hebben ook aangegeven dat een hele dag als
voorzitter aanwezig zijn een meerwaarde heeft.
Voorgesteld wordt de vergoeding van de stembureauleden vast
te stellen op € 130,- voor een dagdeel inclusief tellen.
Voorzitters die een hele dag op het stembureau zitten krijgen
een vergoeding van € 225,- inclusief tellen. Als een voorzitter
één dagdeel op het stembureau plaatsneemt wordt voorgesteld
de vergoeding vast te stellen op € 150,-, ook dit is inclusief het
tellen na sluiting van de stembussen.
Als een stembureaulid of voorzitter onverhoopt niet bij het
telproces aanwezig kan zijn wordt de voorgestelde vergoeding
verlaagd met €30,-. In plaats van dit stembureaulid of voorzitter
zal voor het tellen van de stemmen een teller worden ingezet.
De vergoeding voor de teller bedraagt dan €30,-.

Besluit
i.v.m. een hogere opkomst.

