
Van: Saadia El Kammouni [mailto:saadia@izi-solutions.com]

Verzonden: dinsdag 20 november 2018 11:47 

Aan: Rooij - van Slooten, J. Veenstra, Raad gemeente Huizen 

Onderwerp: Oproep naar raadsleden - Breng het stembureau naar jongeren 

Beste De heer J. Veenstra, 

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europese 

Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019 vragen we alle gemeenteraden om te besluiten om op alle 

MBO-, HBO en WO- instellingen binnen uw gemeente een stembureau in te richten. 

Naar aanleiding van eerdere succesvolle campagnes van IZI Solutions en de Nationale Jeugdraad 

(NJR) hopen wij ook dit jaar weer vele jongeren naar de stembus te trekken door een stembureau op 

zoveel mogelijk onderwijsinstellingen te plaatsen. Hiermee willen wij de politiek dichter bij de 

jongeren brengen. Rondom de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 werd ons initiatief gesteund 

door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, de MBO Raad, de Vereniging van Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en 

ProDemos. 

Omdat de gemeente bepaalt waar de stembureaus staan, vragen wij u als griffie van de gemeente om 

hierin een bijdrage te leveren. Wij vragen twee dingen van u. 

- Graag zouden we dit initiatief door u willen laten toevoegen aan de lijst met ingekomen stukken 

voor de gemeenteraadsvergadering. 

- Ons tweede verzoek is om onze oproep met concept motie naar alle raadsleden toe te sturen (zie 

onderaan deze pagina*). De steun van gemeenten en raadsleden is immers noodzakelijk om dit 

initiatief tot een succes te maken. Veel instanties hebben al hun steun gegeven, maar uiteindelijk heeft 

de gemeente hierin het laatste woord. 

Kunt u ons informeren of u deze oproep doorstuurt en over de datum dat ons verzoek in de 

gemeenteraad behandeld wordt? 

Alvast dank! 

Met vriendelijke groet, 

IZI Solutions 

Nationale Jeugdraad (NJR) 

*De brief voor de raadsleden en conceptmotie zijn via deze link veilig te download en tot en met 27 november 

2018. Indien de link niet werkt neem gerust contact met ons op. 

Saadia El Kammouni van IZI Solutions (praktische vragen en toelichting) 

E: saadia@izi-solutions.com I T: 085-4898985 I M: 06-42244650. 

Dirk Wijkstra van de Nationale Jeugdraad (NJR) (toelichting) 

E: dirkwijkstra@njr.n1 IT: 030-2303575 I M: 06-23562661. 



Betreft: Breng het stembureau naar jongeren 

Amsterdam, 19 november 2018 

Geacht raadslid, 

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 en de Europese 

Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019 roepen wij alle gemeenten op om op zoveel mogelijk 

MBO-, HBO- en WO- instellingen een stembureau in te richten. IZI Solutions en de Nationale 

Jeugdraad (NJR) bouwen hiermee voort op de eerdere campagnes tijdens de Tweede 

Kamerverkiezingen van 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Onze meest 

recente campagne rondom de gemeenteraadsverkiezingen werd ondersteund door het 

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, de MBO Raad, de Vereniging van Hogescholen, de Vereniging van 

Universiteiten en ProDemos. Ditmaal willen wij met ons initiatief de Provinciale en Europese 

politiek een stap dichterbij de jongeren brengen en daar hebben we uw steun voor nodig. 

Al jaren kan er gestemd worden op traditionele stemlocaties zoals basisscholen, 

verzorgingstehuizen en stations. Wij roepen wederom op om hier een plek aan toe te 

voegen, een plek waar de jonge kiezers dagelijks te vinden zijn: de onderwijsinstellingen! 

De stemopkomst onder jongeren is traditioneel laag bij verkiezingen en onderzoek dat 

gepubliceerd is in het Parool (16-03-2017) laat zien dat er minder jongeren in de 

leeftijdsgroep 18-24 jaar naar de stembus gingen bij de landelijke verkiezingen dan vier jaar 

daarvoor. De afgelopen jaren zijn reeds stappen gezet en is er met tal van initiatieven 

geprobeerd om jongeren naar de stembus te trekken. Wij menen echter dat het nog beter kan 

en vooral ook dat het andersom moet: breng het stembureau naar de jongeren toe! 

De politiek beslist over zaken die jongeren aangaan, direct en indirect, nu en in de toekomst. 

Om een representatieve democratie goed te laten werken is het van groot belang dat 

iedereen zich vertegenwoordigd voelt en dat zoveel mogelijk kiesgerechtigden uit alle 

doelgroepen gaan stemmen. 

De beslissingen waar we de komende jaren voor staan, gaan op de lange termijn over de 

inrichting van ons land en Europa. De groei in steden en de krimp in regio's zijn 

onderwerpen die raken aan Provinciaal beleid en waar nu beslissingen over genomen 

moeten worden. Daarnaast zijn klimaat, asiel en terrorisme onderwerpen waar op Europees 

niveau beslissingen over worden genomen, die uiteindelijk invloed hebben op ons leven hier 

in Nederland. Deze onderwerpen hebben invloed op onze toekomst. Daarom is het van 

belang dat jongeren zich hierover uitspreken op 20 maart 2019 tijdens de Provinciale 

Statenverkiezingen en op 23 mei 2019 tijdens de Europese Parlementsverkiezingen. 



Oproep 

De afgelopen jaren hebben vele gemeenten zich achter dit initiatief geschaard. Helaas was 

het vorig jaar niet mogelijk om nog op tijd stembureaus op onderwijsinstellingen in uw 

gemeente te kunnen plaatsen. Wij hopen echter dat u zich, met deze tijdige oproep, dit jaar 

wilt inspannen om op zoveel mogelijk onderwijsinstellingen een stembureau te plaatsen. 

De afgelopen jaren hebben vele gemeenten zich achter dit initiatief geschaard. Helaas was 

het vorig jaar niet mogelijk om nog op tijd stembureaus op onderwijsinstellingen in uw 

gemeente te kunnen plaatsen. Dit jaar zijn we er ruim op tijd bij en hopen wij dat u ons wilt 

helpen om op zoveel mogelijk onderwijsinstellingen een stembureau te plaatsen. 

Wij horen graag of u ons initiatief richting de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese 

Parlementsverkiezingen ondersteunt en of u een motie hierover wilt indienen. 

Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met: 

Saadia El Kammouni van IZI Solutions (praktische vragen en toelichting) 

E: saadia@izi-solutions.com I T: 085-4898985 I M: 06-42244650. 

Dirk Wijkstra van de Nationale Jeugdraad (NJR) (toelichting) 

E: dirkwijkstra@njr.n1 I T: 030-2303575 I M: 06-23562661. 

Vriendelijke groeten, 

IZI Solutions 

Nationale Jeugdraad (NJR) 



nir 

Concept Motie 

Breng het stembureau naar jongeren en laat ze hun eigen toekomst bepalen 

De raad van de gemeente 

in vergadering bijeen d.d. 

Overwegende dat 

• ondanks verschillende inspanningen de afstand tussen jongeren en de politiek groot is; 

• bij de verkiezingen de drempel om te gaan stemmen voor jongeren hoog is; 

van mening dat 

• de betrokkenheid van jongeren bij de politiek moet worden versterkt; 

• jongeren zelf goede ideeën hebben, maar niet altijd goed weten hoe zij hun stem 

goed kunnen laten horen; 

• gemeenten een belangrijke taak hebben bij het informeren van jongeren over de 

democratie en de werking van de politiek; 

roept het college op, om 

• één of meerdere stemlokalen in te richten binnen de onderwijsinstellingen in de 

eigen gemeente waar jongeren kiesgerechtigd zijn; 

• in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 en de 

Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019 een actieplan op te stellen 

om jongeren actief te betrekken bij de politiek; 

• dit plan zo snel mogelijk voor te leggen aan de raad. 

En gaat over tot de orde van de dag. 




