Datum
17juli 2006

Ons kenmerk
2006-0000245279

Onderdeel
Kiesraad
Inlichtingen
mr. J. Schipper-

Spanninga
T 070-4266B44
F 070-4266000
Uw kenmerk
AZ/BZ/CM

Onderwerp

Blad
1 van 2

Gemeenteraadsvekiezingenin Landerd
Aantal bijlagen

o

Geachte mevrouw Doorn,
in reactie op uw brief van 28 juni jl. bericht de Kiesraad u als volgt.
De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 5 juli jl. uw brief en de daarbij gevoegde
motie van de raad van de gemeente Landerd besproken. De Kiesraad heeft
kennis genomen van het feit dat de gemeenteraad een aantal aanbevelingen
heeft geformuleerd voor de gang van zaken bij komende verkiezingen. Een deel
van die aanbevelingen kan de gemeente zelf implementeren. Een ander deel
vergt, althans ais men deze maatregelen landelijk verplicht zou willen stellen,
wijziging van de Kieswet enlof het Kiesbesluit. In dit verband vraagt de
gemeenteraad aan de Kiesraad wijziging van de regelgeving te bevorderen.
De gang van zaken bij de gemeenteraadsverkiezingenin Landerd en het thans
lopende onderzoek door het Openbaar Ministerie hebben de voile aandacht van
de Kiesraad. De Kiesraad acht het echter niet wenselijk vooruit te lopen op de
uitkomsten van dit onderzoek, die immers ook van belang kunnen zijn voor de
eventueel te treffen maatregelen. Daar komt bij dat wetswijziging voorafgaand
aan de eerstkomende verkiezing, te weten de verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer op 22 november a.s., niet haalbaar zou zijn.
De Kiesraad zal na het bekend worden van de uitkomsten van het onderzoek van
het Openbaar Ministerie bezien of het wenselijk is om bij voorbeeld in de
voorlichting over de komende Kamerverkiezingen al aandacht te besteden aan
bepaalde zaken zoals de inrichting van stemlokalen. Op dat moment zal ook
bekeken worden of het opportuun is wetswijziging te bevorderen.
Het secretariaat van de Kiesraad heeft over het bovenstaande ook (telefonisch)
contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesgehad.
Omdat het ministerie primair belast is met het voorbereiden van wetswijzigingen,
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heeft de Kiesraad gemeend er goed aan te doen een afschrift van deze brief aan
het ministerie te sturen.
Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geÃ¯nformeerdWij
zullen u van eventuele nieuwe stappen op de hoogte houden. In aansluiting
daarop verzoeken wij u de Kiesraad te informeren over eventuele nieuwe
ontwikkelingen rond (het onderzoek naar) de gang van zaken bij de
gemeenteraadsverkiezingenin uw gemeente.
Hoogachtend,

G. Schutte,
Plaatsvervangendvoorzitter

J. Schipper-Spanninga,
secretaris-directeur

Onderdeel
Kiesraad
Blad
2 van 2

Zeeland,

28 juni 2006

Verzonden:

Â¡^

Ons kenmerk:

.t-9-004

AZ/BZ/CM

Uw brief van:

Uw kenmerk:
Onderwerp:

.

.

verkiezingsuitslag Landerd

. ...

-

..
...

...

Aan:

Geachte mevrouw Schipper,
Conform de met u op 26 juni jl. gemaakte afspraak doe ik u bijgaand de motie van de
gemeenteraad van Landerd toekomen inzake de uitslag van de raadsverkiezingen bij het
stembureau dat gevestigd was in Zorgcentrum voor Ouderen Compostella. Deze motie is op 20
april jl is aangenomen.
Ik zou u willen vragen ervoor te willen zorgen dat deze kwestie, die op 26 juni j! aan u is
toegelicht, ter kennis wordt gebracht van de daartoe geeigende instanties en mij van de
ontwikkelingen op de hoogte te houden.
U kunt mij telefonisch bereiken via telefoonnummer 0486-458232. .- .- -- Indien ik afwezig ben kunt u contact opnemen met het hoofd van de afdeling Algemene
Zaken, mevrouw C. Mulder (0486-458150).

Voor uw k m i e n i s s e n in deze zeg ik u bij voorbaat dank.
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nderd, in vergadert

bijeen op 20 april 20

n deze mogelijkheidheeft voorzien
en tot op nationaal niveau gevolgen
het hedenavond te installeren College op om:

-

-

zodra de uitslag van het justiti'le onderzoek bekend is, te komen met een
voorstel aan de raad met betrekking tot het gebruik maken van de huidige
stemmachines
op een kandidatenlijst voorkomende personen geen zitting te laten nemen op een

-

stembureau
in alle stembureaus een opvallende tekst op te hangen waaruit blijkt dat en

-

-

wanneer men de mogelijkheid heeft bezwaren enlof opmerkingen te maken over
de verkiezingen
stembureaus zo in te richten dat de stembureauledenelkaar zien
zodra door justitie vrijgegeven, de uitkomst van de schaduwverkiezingenvolledig
te publiceren, daarmee impliciet aangevende dat dit de beste benadering van de
werkelijke verkiezingsuitslag vormt
een beroep op de Kiesraad te doen tot het initieren van dusdanige gewijzigde
regelgeving, dat het oordeel van de gemeenteraad over het verloop van de
raadsverkiezingenen over de vaststelling van de uitslag op basis van het proces
verbaal van het centraal stembureau, twee weken na de verkieangsdatum plaats
vindt.

en gaat over tot de orde van de

Schaijk, 20 april 2006.
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