WOB verzoek.
Ten behoeve van het overzicht en ter nadere verduidelijking worden onderstaande overzichten
gepresenteerd. Het louter verstrekken van copien geefi naar onze mening geen duidelijk overzicht.
De informatie is rechtstreeks betrokken uit de diverse jaarstukken van DPG.
Vraag l.A.
Onderstaand een overzicht van de kosten van gemeenteraadsen stadsdeelraads verkiezingen in
2002. Dit overzicht is een uittreksel uit de jaarrekening van DPG, blz 31, welke is goedgekeurd door
de accountant en de gemeenteraad.
l.013.0 Personeelskosten organisatie
3.313.4 Uitgaven diverse materiele kosten
34.28.011.79 Drukwerk, bindwerk en papier
3.4.83 Kosten oproepkaarten, advertenties,

130.908
67.752
127.752
334.405

3.4.83 Kosten automatiserin
Organisatie verkiezingen door stadsdelen
lnrichten stemlokalen en div kosten

l02.544
286.971

506. lO0
l.556.432

Totaal

Nb: Afschrijvingskosten zijn niet van toepassing.
Vraag l . B.
Onderstaand een overzicht van de b e ~ r o t ekosten van gemeenteraads- en stadsdeelraads
verkiezingen in 2006. Dit overzicht is een uittreksel uit de begroting van DPG goedgekeurd door de
gemeenteraad. De werkelijke kosten van de stem computers zijn 40.000 lager dan begroot en
verwerkt in dit overzicht.
Thans zijn slechts een deel van de kosten verantwoord. De rekening van deze verkiezingen wordt
begin 2007 opgemaakt.
~,013~ersone~skosten~organisatie
3.313.4 Uitgaven opleiding stemcomputers
34.28.011.79 Drukwerk, bindwerk en papier
1 3.4.83 Kosten oproepkaarten, advertenties,porto
en voorlichting.
3.4.83 Kosten automatisering tbv oproepkaarten
3 . 4 . 8 3 1 ~Kosten
~
automatisering stemcomputers
1 6.2 Organisatie verkiezingen door stadsdelen
(Inrichten stemlokalenen div kosten)
6.2 Presentieaelden
en veraoedinaen
.,
"
"
1 Totaal

1

86.330
100.500
174.500
396.080

1

1

70.000
900.000
291.260

1

656. lO0
2.674.770

1

Nb: Afschrijvingskosten zijn niet van toepassing.
Vraag l.C.
Onderstaand een overzicht van de kosten die betrekking hebben op het organiseren van de
verkiezingen in de afgelopen zes jaar.
Jaar 2000: geen extra kosten voor het organiseren van verkiezingen,
Jaar 2001: kosten referendum inzake stadsdeel binnenstad Amsterdam kosten 863.000
Jaar 2002: naast de kosten van de gemeenteraads en stadsdeel raad verkiezingen zijn er kosten
gemaakt voor het organiseren van de verkiezing leden 2e kamer: l.275,000
(blz 31 jaarrekening DPG).
Jaar 2003: kosten 2e kamer verkiezingen: l.216.000
Kosten provinciale staten verkiezing: l.331.O00

Jaar 2004: kosten verkiezing europees parlement: 1.289.800 (blz 38 jaarrekening DPG)
Jaar 2005: kosten organiseren europees referendum: 879.000 (blz 34 jaarrekening DPG)
(deze kosten zijn aanzienlijk lager door de beperkte inzet van het aantal stembureaus).
l.E zie bijgevoegd overzicht.

Ad 3. E. zie bijgevoegde copie factuur betaling stemcomputers.

