Twijfels over digitale referendumstem
benadrukt Bonte. Veel
raadsfracties delen zijn zorgen,
maar hikken aan tegen de hoge(re)
kosten van het reguliere stemmen:
1,6 miljoen euro. De digitale
stemvariant kost de gemeente
'slechts' 500.000 euro.
Met het rode potlood stemmen kan ook.
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In de Rotterdamse gemeenteraad
nemen de twijfels toe over de opzet
van het woonreferendum, nu ictexperts waarschuwen dat stemmen
via internet zeer fraudegevoelig is.
GroenLinks dient morgen in de
gemeenteraad een voorstel in om
af te zien van digitaal stemmen bij
het woonreferendum op 30
november. ,,De risico's zijn
domweg te groot'', zegt raadslid
Arno Bonte. Meerdere deskundigen
trekken volgens hem de
betrouwbaarheid van een
volksraadpleging via internet in
twijfel. ,,Fraude ligt op de loer.''
Burgemeester Ahmed Aboutaleb
stelt voor dat burgers vanaf
maandagochtend 28 november met
hun DigiD kunnen inloggen op een
'digitale omgeving' om hun stem uit
te brengen. Op 'een beperkt aantal
locaties' kan twee dagen later op
reguliere wijze gestemd worden:
met het rode potlood in een
stemhokje.
Bonte vreest dat digitaal stemmen
leidt tot 'een gemankeerde
opkomst'. ,,Ongeveer 30 procent
van de Rotterdammers heeft geen
DigiD. Dat zijn overwegend
mensen uit de lagere
inkomensgroepen, die wonen in de
sociale huurwoningen waar dit
referendum nu juist over gaat.''

Pleitbezorger
Ook de SP, net als GroenLinks een
warm pleitbezorger van het
woonreferendum, is ongelukkig met
het voorstel van het stadsbestuur.
De partij brengt morgen vier moties
in stemming ,,om zo eerlijk
mogelijke verkiezingen en een zo
hoog mogelijke opkomst te
garanderen'', aldus
fractievoorzitter Leo de Kleijn.
Net als in 2014 bij het Stadsinitiatief
zouden Rotterdammers niet met
hun DigiD, maar met een
persoonlijke code digitaal moeten
kunnen stemmen, stelt De Kleijn.
Ook moet het aantal fysieke
stemlocaties fors worden uitgebreid
('Ik denk aan minimaal 100') en
zouden deze niet één dag, maar
drie dagen geopend moeten zijn.
Of de voorstellen van GroenLinks
en de SP op een meerderheid
kunnen rekenen, is de vraag. ,,Wij
hebben niets met dat referendum,
dus ons stemgedrag zal
grotendeels afhangen van het
verloop van het debat'', zegt VVDfractievoorzitter Antoinette Laan.
De raadpleging gaat over de vraag
of Rotterdam 20.000 sociale
huurwoningen mag slopen en/of
samenvoegen.

Bovendien is de keuzevrijheid bij
stemmen op afstand niet
gegarandeerd en is de uitslag
achteraf niet te controleren,
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