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Onderwerp:

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van
het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (uitbreiding stemdistricten en
verwerking nieuwe straatnamen)

Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit (AB
1987 no. 115) (uitbreiding stemdistricten en verwerking nieuwe straatnamen), moge de
Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.
1.
De Raad heeft de in het ontwerp voorgestelde bijlage XV van het Kiesbesluit
vergeleken met de vigerende bijlage bij deze regeling en geconstateerd dat er een groot
aantal straat- en wijknamen niet terugkeren in de voorgestelde bijlage. De Raad heeft
een lijst van deze niet aangetroffen straat- en wijknamen opgenomen in een bijlage bij
dit advies. 1 Zonder nadere toelichting is niet duidelijk of, en zo ja in hoeverre deze
straat- en wijknamen zijn meegenomen in de voorgestelde stemdistricten.
2.
Het voorgaande werkt naar de mening van de Raad onduidelijkheid en
onzekerheid voor de burger in de hand. Het is in het kader van een soepel verloop van
de aanstaande verkiezingen – vooral gelet op het feit dat het aantal stemdistricten is
verhoogd – nodig dat er voor de burger geen twijfel kan bestaan onder welk stemdistrict
hij ressorteert.
3.
Gezien het vorenstaande beveelt de Raad aan om de voorgestelde bijlage XV van
het Kiesbesluit nogmaals aan een nauwkeurige herziening te onderwerpen.
Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn opgenomen in zowel (de bijlage
bij) het ontwerp als de toelichting.
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In de bijlage bij dit advies is achter iedere straat- c.q. wijknaam het huidige stemdistrictnummer
opgenomen.
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De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het
ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde
voorstellen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.
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