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Met grote verontrusting vernam ik gisteren (2 februari), dat mogelijkerwijs 
de goedkeuring zal worden onthouden aan de stemcomputer. 
Deze stemcomputer is op de markt gebracht door uitgeverij W G A  BV te 
Zoetermeer. Het gemeentebestuur van Gorinchem is van meet af aan gechar- 
meerd geweest van (de voordelen van) deze stemcomputer. 
Al maanden wordt dan ook gekoerst op de introductie van deze nieuwe 
stemmethode als opvolger van 'het potlood'. Een uitgebreid invoerings- en 
gewenningstraject geÃ«n op de inzet van de stemcomputers is reeds volledig 
in gang gezet. 

Dit alles in de verwachting dat MinisteriÃ«l goedkeuring zou worden 
verleend. Daar waren ook duidelijke aanwijzingen voor. Want na een zorgvul- 
dig doorlopen traject gaf TNO als keuringsinstantie groen licht en werd 
vervolgens van zowel VUGA als uw kant verzekerd, dat de ministeriÃ«l 
goedkeuring zich in een vergevorderd stadium bevond. 
Raadsbreed werd besloten tot de aanschaf zoals ook in de gemeenten Bunscho- 
ten, Goes en Medemblik is gebeurd. 

Vervolgens te moeten vernemen dat er toch nog een kink in de kabel dreigt, 
doet schrikken en leidt ons gemeentebestuur bijkans tot wanhoop. En zeker 
in de wetenschap dat, met alle respect, slechts een uitvoeringsregel de 
finale goedkeuring in de weg staat. 

Want het 'point of no return' is al gepasseerd. De voorlichting richting 
burgers en dan met name de ouderen is al in volle gang met alle kosten 
vandien. Het evt. drukken van stembiljetten zal problemen geven. En zo kan 
ik nog diverse gestarte organisatorische voorbereidingen noemen, die een 
terugkeer naar onze conventionele manier van stemmen afsnijden. .. 8 

,... :, 

Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200 AC Gorinchem Telefoon: 0183 - 659595 Telefax: 0183 - 638378 



Ik doe om al deze redenen een klemmend beroep op uw raad te bevorderen, dat 
onze gemeente, Ã© de drie genoemde, toch 4 maart a.s. de stemcomputer 
kunnen inzetten en daarop op zo kort mogelijke termijn een positieve 
formele goedkeuring uit te lokken. 

Deze brief ontvangt u zowel per fax als post. 

Hoogachtend, 

Gorinchem, 
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Onderwerp 

goedkeuring stemachines 

Geachte heer IJssels, 

In uw brief van 3 februari jl. heeft u uw verontrusting uitgesproken 
over het feit dat goedkeuring zou worden onthouden aan gebruik van de 
stemmachine voor de komende verkiezingen. U verzoekt de Kiesraad te 
bevorderen dat op korte termijn alsnog goedkeuring door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken wordt verleend. 

De Kiesraad heeft hiertoe echter geen formele bevoegdheid; de Kiesraad 
maakt namelijk geen onderdeel uit van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Hoewel er voorheen sprake was van een verplichte advisering 
door de Kiesraad over de goedkeuring van stemmachines, heeft de Raad 
momenteel geen formele betrokkenheid bij de goedkeuring van 
stemmachines. 

Wel kan ik u mededelen dat mij bekend is, dat de WGA-stemcomputer 
inmiddels door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de heer 
J. Kohnstamm, is goedgekeurd voor gebruik bij de verkiezingen. Deze 
goedkeuring is geschied onder een aantal voorwaarden. Voor uw 
informatie zend ik u bijgaand een kopie van het besluit waarin de 
goedkeuring en de voorwaarden zijn opgenomen. 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geÃ¯nformeerd 

Hoogachtend, 

adjunct-secretaris 

Postadres 
Postbus 2001 1 
2500 EA 's-Gravenhage 

Bezoekadres 
Sc'hedelcloekshaven 200 
s-Gravenhage 
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datum, kenmerk, en 
omlenrop te rennelden. 




