
Vragenlijst stemprocedure 2006

U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst in te vullen en zo snel mogelijk te e

mailen aan stemprocedure2006@minbzk.nl dan wel mee te brengen naar de

bijeenkomst op 31 oktober 2006 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties in Den Haag

Gemeente Eindhoven

Aantai stemdistricten 109

Aantal stembureaus 109

Aantal Sdu-stemmachines dat 109

gebruikt wordt

Sinds wanneer worden deze 7-3-2006

qebruikt?

Heeft u eerder met NEDAP machines Met groenendaal (voorganger

gewerkt? Zo ja, tot wanneer? NEDAP) v.a. 1985 en v.a. 1994

Samsom/Sdu-VUGA stemmachines

Vinden er op 22 januari in uw Op 22 NOVEMBER uitsluitend
gemeente ook andere verkiezingen Tweede Kamer

plaats?

Wilt u een afschrift meenemen van Ja

het besluit van de Raad of het

College dat ten grondslag ligt aan de

inzet van de stemmachine

Idem wat betreft de overeenkomst Ja

van uw gemeente met Sdu

Wilt u de gegevens van de Naam: W. Gijsbers

contactpersoon van uw kant Functie: Hoofd sector Publiekszaken
aangeven? Tel. Nr: 040-2382055

GSM:06-53811028

Emailadres:w.gijsbers@eindhoven.nl

Postadres:Postbus 90150

5600 RB Eindhoven

Bezoekadres: Stadhuisplein 10

Naam invulIer Naam: J. van den Eeden

Functie: coördinator verkiezingen

Tel.nr: 040-2382060

Emailadres:

j.vd.eeden@eindhoven.nl

I VRAAG1----------------1 ANTWOORD GEMEENTE

Z.o.Z.



Aanvullende vragen/opmerkingen:
Hoe pikken andere gemeenten dit op?
- In hoeverre kan de VNG en het ministerie ons ondersteunen?
- Is er één lijn te trekken?
- Hoe staat het met de inzetbaarheid/bruikbaarheid van oude samsom/Sdu-VUGA stemmachines uit

1994?
- En de inzetbaarheid van NEDAP? Wanneer zijn de testresultaten bekend? Staat goedkeuring al vast?
- Wie betaalt de kosten van de gehele operatie? Wat houdt de vergoeding in? In totaliteit zullen de kosten

betreffende de verkiezing sec een verdubbeling daarvan betekenen. Hierin zijn b.v. ook begrepen druk
kosten, instructiebijeenkomsten, extra publiciteit in de diverse media enz.

- Hoe zijn de tests voorafgaand aan eerdere verkiezingen uitgevoerd?
- Hoe is de goedkeuring daarvan tot stand gekomen?
- Waarom worden de hiervoor genoemde stukken rn.b.t, het besluitvormingsproces gevraagd?
- De keuze voor de apparatuur is indertijd mede bepaald op basis van de verleende goedkeuring.

Ministerie !JanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


