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datum

31 maart 1987

Geachte mevrouw Wagenaar,

Zoals telefonisch afgesproken doen W1J u hierbij een lijst toekomen van
gemeenten die de afgelopen Provinciale Staten Verkiezingen met stemmachines
hebben gewerkt.
Het ligt in uw bedoeling om een enquête te houden naar het funktioneren ~an

de aanpassingen aan het stempaneel (schrijven Ministerie van Binnenlandse
Zaken uw nr. B86/ul187 d.d. 9-10-'86).
Gaarne zouden wij vooraf inzage hebben in de door u geformuleerde enquête.
Tevens bieden wij hierbij onze hulp aan bij het opstellen van die enquête.
Te uwer informatie sluiten wij tevens 2 krantenartikelen bij, die voor
zichzelf spreken.

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn en zien uw reaktie met belang
stelling tegemoet.

Hoogachtend,
S~~~m Kantoorefficiëncy bv

,
tI ' ~_ ...".. __",.--

L:-~-

Bijlagen: 2.

Handelsregister 1<.vK Rlinlancl
dossiernr. 26034
Behorende tot de Walters Samsam Groep nv



Sarnsom Kantoorefficiency bv

gemeenten met aantaL machines

13 oorne
20 bussum
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1) heeft eigen aanpassing
2) heeft geen aanpassing
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Handelsregister KvK Rijnland
dossiernr. 26034
Maakt deel uit van de Wolters Samsom Groep nv
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Ministerie van Binnenlandse Zaken

Postadres

Postbus 20011
2500 EA 's-Gravenhage

Telefoon 070-71 7911
Telex 32109 biza nl

- het gemeentebestuur van

(zie bijgevoegde lijst)

Bijlagen

Onderwerp
Stemmachines

Uw brief Ons nummer
B87/301

DDGb,mentsonderdeel

DatlJm
lt! april 1987

Met mlJn brief d.d. 9 oktober 1986 heb ik u op de hoogte gebracht van
wijzigingen die aan het stempaneel van de elektronische stemmachines zouden
kunnen worden aangebracht, ten einde de mogelijkheid van het foutief uit
brengen van stemmen tot een minimum te beperken.
Van SamsomKantoorefficiëncy bv heb ik vernomen dat in uw gemeente gebruik is
gemaakt van stemmachines waaraan de aanpassingen zijn aangebracht.
Gaarne verneem ik uw ervaringen met betrekking tot het gebruik van de~e aan
gepaste stemmachines.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
voor deze,
de plv. directeur bestuurlijke en
financiële organisatie,

__DGOBd/br0 1.3/se

u
--'
N
o
00
-e
(;;

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 200
's-Gravenhage

Inlichtingen bij
mw. Wagenaar

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden
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Stemmachine.
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DONGEN, 4 JUNI1987

Weledelgestrenge heer,

In Uw brief verzoekt U onze ervaringen
mee te delen inzake het gebruik van de aangepaste stemmachine.

Bij de verkiezingen van de leden van
Provinciale Staten hebben wij de stemmachine zodanig ingericht
dat er na iedere kandidatenlijst twee blanco lijsten waren.
Dit hebben wij gedaan om meer duidelijkheid te scheppen bij de
kiezer.

Aangezien er in de loop van de dag van
de verkiezing toch een aantal foutmeldingen waren, was er op een
aantal stembureaus tussen 17.00 uur en 19.00 uur een onder
zoekje ingesteld naar het aantal foutmeldingen. Het resultaat
hiervan was 4 % foutmeldingen.

De precieze oorzaak van de foutmeldingen
is niet bekend. Maar naar onze mening zijn de meeste fouten ver
oorzaakt doordat de kiezer de knop achter de kandidaat heeft
ingedrukt. En omdat die knop nu van een blanco lijst was, ver
scheen er een foutmelding op de stemmachine.

Wij moeten dus helaas constateren y dat
de problemen rondom de stem~achine nog niet zijn opgelo .

Jv
o. AMB

T

c.
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Telefoon 01751-22222
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t.n.v. Gemeente Wassen ar

Onderdeel: STó/Jf.jè
Agenda:3cf'? {;} ~:;
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ons kenmerk: <.2!:..fU~

JM/EV

hoofdafd. *:

r/BZ/22255
Uw brief d.d.:

14-4-1987

Wassenaar,

22 oktober 1987

onderwerp:

Stemmachines.
bijlage(n): kenmerk:B87/30l verzonden:

30 OKT.1987

Naar aanleiding van uw brief van 14 april j.l., delen wij u mede, dat onze

ervaringen met de aangepaste stemmachines positief zijn geweest. Een en ander

is de overzichtelijkheid van de stempanelen ten goede gekomen.

Hoewel door een gerichte voorlichting de kiezers in deze gemeente er van(.dpor

drongen waren op het stempaneel de knop links van de kandidaat in te druR~en

hebben de recente aanpassingen er toe bijgedragen het aantal IIfoutstemmen" te

minimaliseren.

BURGEMEESTERen WETHOUDERSvan WASSENAAR,

~ de Secretaris,

------

de Burgemeester,

ga--=~......_--.,---_.

3457a

* voor inlichtingen over deze brief, doorkiesnummer (01751)



GEMEENTE

Tel.: (08385) - 38911

Postbus 1100,

3900 Be Veenendaal.

Aan de minister van binnenlandse zaken,

Postbus 20011,

Uw brief van.
2500 EA 's-GRAVENHAGE.

Uw kenmerk'

Nr.
87.009426

Onderwerp.

aanpassing stemmachine.

Veenendaal. 2\ oktober 1987.

Bij ons schrijven van 11 mei 1987, nr. 87.003889. hebben wij u
gevraagd welke aanpassingen er naar uw mening nodig zijn om het
grote aantal foutbedieners van de stemmachine tot een aanvaard
baar aantal terug te brengen.

Tot op heden hebben wij op ons verzoek geen antwoord van u ont
vangen.

In verband met komende besprekingen met de leverancier van de
stemmachine zouden wij graag op korte termijn over uw aanbeve
lingen beschikken.

Burgemeester en wethouders van Veenendaal:
e secretaris, de burgemeester,

Afd. 1 Bijl.

Red. b Typ.
--~--

Col I.

Verzoeke bij het antwoord dagtekening en nummer van dit schrijven
te vermelden en elke zaak in een afzonderlijk schrijven te behandelen
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de Staatssec~a-F~af~=he-t:- --
Ministerie van Binnenlandse
Zaken,

Postbus 20011,

2500 EA 's-GRAVENHAGE,

Uw brief van
Ons kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

14 april 1987,
B 87/301 DGOB.
BZ/RM/JH

stemmachines.

Excellentie,

Voorschoten,
21 september 1987.

Onder verwijzing naar uw bovenvermeld schrijven inzake
het gebruik van stemmachines, welke overeenkomstig uw
schrijven gedateerd 9 oktober 1986 werden aangepast, delen
wij u het volgende mede.
In Voorschoten werd voor de eerste maal gebruik gemaakt
van electronische stemmachines op 18 maart 1987 bij de
verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van
Zuid-Holland,
Daarom ontbreekt het ons aan vergelijkingsmateriaal
ter beoordeling van de aanpassingen zoals vervat in uw
eerdergenoemd schrijven.
Wij zullen ons derhalve in dit schrijven beperken tot onze
ervaringen met de aangepaste machines,
In kieskring 111 (Leiden) kon worden gestemd op kandidaten
van twaalf politieke partijen.
Het stempaneel van een machine bevat 2S balken.
Aangezien een balk maximaal dertig kandidaten kan bevatten,
werden er door vier partijen met meer kandidaten acht balken
in beslag genomen, De overige zeventien balken waren derhalve
beschikbaar voor de resterende acht politieke partijen, zo
dat er alhier na elke lijst een balk blanco kon worden
gelaten. Ingeval de kiezer nu toch nog het knopje achter
de kandidaat indrukte, verscheen de tekst "foutief" op een
oplichtend venster,
Hierdoor was het - behalve bij de overlopende lijsten 
niet mogelijk om op een andere kandidaat te stemmen, dan
men bedoelde te stemmen.
Gebleken is dat het controleren van de uitgebrachte stem
via het oplichtend venster wordt bemoeilijkt doordat het
nummer van de kandidaat door diens naam staat gedrukt in
een onopvallende kleur,
Voorts bleek het noodzakelijk voor de vervanging van een
zekering (63 mA) een monteur uit Alphen aan den Rijn te laten
komen.
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Gaarne bevelen WlJ bovenstaande opmerkingen aan als onderwerp
van gesprek bij een evaluatie met de betrokken leverancier van
de onlangs gehouden verkiezing.

burgemeester en
de secretaris,

Hoogachtend,
wethouders van Voorschoten,

de burgemeester,

Il_~~~
(Drs.H.Overbosch) (Mr.P.Cannegieter)



AAN het Ministerie van Binnen
landse Zaken (Kiesraad)

Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG

Wijchen, 25 augustus 1987

onderwerp : stemmachines

GEMEENTE WIJCHEN

centrumintweestromenland
kasteel-raadhuis
kasteellaan 9

gemeentekantoor
kasteellaan 22-24

algemeen telefoonnummer
08894 - 92111

correspondentie-adres
postbus 9000
6600 HA wijchen

Gelieve bij beantwoording
datum en kenmerk van
deze brief aan te halen.

Omdat Uw brief van 14 april 1987 tussen andere papieren terecht

was gekomen en eerst heden boven water kwam, waarvoor mijn oprechte

verontschuldigingen, deel ik U het volgende mede.

Van verschillende kanten heb ik begrepen dat de aangebrachte

wijzigingen aan de stemmachines als een verbetering zijn ervaren.

Er zijn natuurlijk altijd mensen, vooral de ouderen, die het

gehele stemmen op deze wijze niet gemakkelijk vinden, maar de

algehele tendens was erg positief.

De burgemeester van Wijchen,

Drs.J.V.M.steegrnans

postrekening 841630 en secretarie 819018 - bankrelaues rabo 158601 6?,Qhno ?,~ ~~à09 796



Ministerie van Binnenlandse Zaken

Postadres

Postbus 20011
2500 EA 's-Gravenhage

Telefoon 070-71 7911
Telex 32109 biza nl

Het College van Burgemeester en
wethouders van de gemeente Venlo
Postbus 1900
5900 BX VENLO

Bijlagen Uwbnet Ons nummer Datum

11-6-1987
Onderwerp

Gebruik stemmachines

B87/513
Departementsonderdeel

DGOB

- 30 juli 1987

In antwoord op uw bovengenoemde brief, kenmerk Afd. 2/MV, nr. 43526, deel ik
u het volgende mede. Hoewel dit niet met zoveel woorden uit artikel I 6 van
de Kieswet blijkt, mag aangenomen worden dat dit artikel zich geenszins
verzet tegen de door u voorgestane wijze van vermelding van de kandidaten
lijsten op de huis-aan-huisbiljetten en/of publicaties in plaatselijke
nieuwsbladen. Artikel I 6 heeft de (her)kenbaarheid van de ingeleverde en
akkoord bevonden kandidatenlijsten voor de kiezers ten doel, zodat dezen op
de dag van stemming op eenvoudige en snelle wijze hun keuze uit de verschil
lende lijsten met kandidaten kunnen maken. Welnu, dat doel is gediend bij
een wijze van vermelding van de kandidatenlijsten die exact overeen komt met
de weergave van de lijsten, zoals de kiezers die zullen aantreffen op het
stempaneel van de stemmachine.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
voor deze,
de wnd. directeur bestuurlijke en
financiële organisatie,

DGOBdjbr.7.3/JvH

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 200
's-Gravenhage

Inlichtingen bij

mr. M. Bakker
Doorkiesnummer

070-716266
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de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Postbus 20011,

2500 EA 's-GRAVENHAGE.

B87/301
DGOB

Uw briet van

14 april 1987

Ons kenmerk

no. 1704
Afd. AZ/BIZ

SLIEDRECHT, 23 juli 1987.
,I" i' ,..-,

Onderwerp: Stemmach ine s .

In antwoord op uw bovengenoemd schrijven delen wij u het

volgende mede.

De stembureauleden hebben over het algemeen de aanpassingen

aan de stemmachines als een verbetering ervaren. Vele kiezers merkten de

wijzigingen op. Wij hebben dan ook de indruk gekregen dat de aanpassin-

gen de duidelijkheid hebben bevorderd, waardoor de kans op "vergissingen"

bij het stemmen is verminderd.

P BURGEMEESTER EN WETHOUDERSVAN SLIEDRECHT,-: DE SECRETARIS, DE BURGEMEESTER,

typ. :
collo :

. A. van Garneren) (mr. eh.Th. Spijkerboer)

Postadres: Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht
Bezoekadressen: Raadhuis, Dr Langeveldplein 30 (Gemeentebestuur - afd. bestuurszaken,

Financiën, Interne zaken en Voorlichting)
De Zetsteen, Oranjestraat 14 (Burgerzaken, Welzijns- en personeelszaken, Dienst Gemeentewerken)

Telefoon: (01840) 12000 (beide gebouwen) - Postgiro gemeente Sliedrecht no 41945; secretarie no. 477553



Aan de staatssecretaris
Zaken,
Postbus 20011,
2500 EA 'S-GRAVENRAGE
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van Binnenlandse

ONS KENMERK

BIJLAGEN

UW BRIEFVAN

UW KENMERK

ONDERWERP

Mevrouw,

LvdM/WD-699

14 april 1987
B87/301
Stemmachines

'S-GRAVENZANDt.

In antwoord op uw bovengenoemde brief waarin u verzoekt onze ervaringen met de
aangepaste stemmachines te vernemen, delen wij u het volgende mede.

De aanpassingen aan de stemmachines verduidelijken het gebruik ervan
aanmerkelijk. De kans op vergissingen is ons inziens inderdaad
geminimaliseerd. Van kiezers die met de aangepaste machines hun stem
uitbrachten hebben wij noch negatieve noch positieve opmerkingen gehoord. Dit
wijst er op dat zij het gebruik van de stemmachine als probleemloos hebben
ervaren.

De op de verkiezingsdag zitting hebbende stembureauleden bleken echter van
mening te zijn, dat na de aanpassingen de mondelinge instructie door de
voorzitter van het stembureau achterwege kon blijven.
Dit had tot gevolg dat de kiezer zich niet eerder dan staande voor de
stemmachine, zich kon (her)oriënteren op het gebruik ervan.
De kiezer kwam er in de regel wel zelf uit, maar had meer tijd nodig om z i j n
of haar stem uit te brengen, hetgeen leidde tot langere wachttijden gedurende
de piekuren.

Resumerend kunnen we dan ook stellen dat de aanpassing voldoet, maar dat voor
een goede voortgang van de stemming de mondelinge instructie door de
stembureauleden noodzakelijk blijft.

Wij hopen u hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
{)lfBU r~meester en

D seCtE;taris,
\
\,

wethouders van 's-Gravenzande,
De bu r geme e s t.erç/

;/!,/( ..
!'/;V'

/~
__ --;t. ,

C.J: Overkleeft, loco
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onderwerp

14-4-1987

DGOB B87/301
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03402-71565

stemmachines.

de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

t.a.v.de plv.directeur bestuurlijke en
financiële organisatie

Postbus 20011

2500 EA 's-Gravenhage.

nieuwegein, 21 juli 1987.

verzonden: ~ ~ JUU1987

In antwoord op uw bovenaangehaalde brief delen wij u het
volgende mede.
Ook in onze gemeente zal het ongetwijfeld zijn voorgekomen, dat
kiezers de kiestoets achter de naam van hun keuze hebben ingedrukt
in plaats van de kiestoets ervoor.
Wij hebben reeds geruime tijd de indruk dat weinig kiezers zgn.
"verkeerd" stemmen.
Om het foutief uitbrengen van stemmen nog meer te beperken hebben
wij besloten over te gaan tot aanschaf van de aanpassingssets.
De indruk die wij reeds hadden werd nog eens bevestigd bij de
laatstgehouden verkiezing.
De wijzigingen die aan het stempaneel van de electronische stem
machines zijn aangebracht zijn positief ontvangen door zowel de
kiezers als de stembureauleden.
Laatstgenoemden hebben nog minder corrigerend moeten optreden
dan bij vorige verkiezingen het geval was.
Samenvattend kan gezegd worden, dat de wijzigingen aan het stem
paneel een gunstige invloed hebben gehad op het verloop van de
verkiezingen.

Hoogachtend,

wethouders~an"euwegein,
de urgemeester,

~

raadstede 1, nieuwegein

postadres: postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

telefoon: 03402 . 71911 telex 70115 GMNWG

postgiro 2405336

arnro - banknr.: 45.63.60.050

n.v.bank voor ned. aerneenten nr 28.50.04.387



GEMEENTENUENEN,GERWENENNEDERWETTEN

e staatssecretaris van
innenlandse Zaken,

. Ctt,J .:'- J

Ons kenmerk

Uw kenmerk

B87/301

Uw brief van

870651

14.04.1987

BIllagen

Onderwerp NUENEN, 6 JULI1981
Stemmachines

Geachte heer,

Met betrekking tot de aanpassing van stemmachines door SamsomKantoor
efficiency b.v., delen wij U het volgende mede.

vdW/mg~

I. Bij de laatst gehouden verkiezing is slechts gebruik gemaakt van
één aangepaste machine.

2. Het is in de gemeente Nuenenc.a. overigens gebruikelijk de poli
tieke groeperingen te scheiden door één rij knoppen over te slaan
en deze rij af te dekken met een zogenaamdU-profiel.
Een onjuiste keuze tussen politieke groeperingen is daarbij uitge
sloten.

3. Op de machines wordt duidelijk aangegeven dat de knop vóór de kan
didaat moet worden ingedrukt. Dit wordt ook nog eens aan de kiezer
gezegd door een lid van het stembureau.

4. Uit enige onderzoeken is nimmer gebleken dat verkeerde
knop hebben bediend.

Hoogachtend,
emeester en wet uders

eta~

Postbus 10.000- 5670GA Nuenen- Telefoon040-832500
Papenvoort 15- 5671CP Nuenen- Giro 1074156
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken

t.a.v. Direktie Bestuurlijke en Finan
ciele organisatie.

Postbus 20011
2500 EA IS Gravenhage

:HJIl1I11E:r

UI1LJ(; rV: CrrIJ stemmachines.
uw brief van. 14 apr 1987 datum: 22 juni 1987

In antwoord op bovenaangehaald schrijven houdende een
verzoek o~ op de hoogte te worden gesteld van onz~ er
varingen opgedaan bij het gebruik van de aangepaste
elektr~nische stemmachines,kunnen wij ij het navolgende
berJj:chten.

In het algemeen hebben wij het gebruik van de stemmachines
als positief ervaren.
Toch zijn er nog een aantal suggesties naar voren gekomen
die vooral betrekking he~ben op het praktisch gebruik van
de machines,zoals o.a,:

1.- de namen van de kandidaten zouden wat zwaarder gedrukt
moeten worden;

2.- de voorlichting via het instructieapparaat zou wat meer
op de werkelijkheid van de stemmachine moeten inspelen;

3.- het zou wellicht een verbetering zijn de keuze van de
lijst en kandidaat niet alleen te laten blijken door het
oplichten van een nummer maar ook door de naam van de
kandidaat.

Wij hopen U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

:;1:1

:.,< \Fe
.r i:

BUrgem~ wethouders

td-~e--~~-----,
van Geleen,

8203 GJI



Postbus 20011

Het J'.linisterie
Zaken

's-Gravenhage2500 Ei\

GEMEENTE NAARDEN

Postbus 5000
1410 AA Naarden

Telefoon: (02159)-41354

Uw kenmerk: BH7/') 0 1 Uw brief van:

DGOUct/LJr 0 1.3/58 i l l a p r 8 7

Onderwerp:

Ons kenmerk:

Atd. Bev0 Nr. 1042 Naarden, 22 jun i 19870

stemmachines

Geêlcbte h o e r ,

In a n t.wo o r-d op uw bovenvermelde brief, wa u r t n u verzocht te
bel' i eh t.e n over de e r v a r i n/-';(~ n me t he t r-e k k i ng to t he t ge b r u i k van
d e a.un g e p a s t e stemmachines 7 eielen wij u het volgende iue d e 0

Bij de Le u e n v a n d e s t.emb u r-e n u s die de s t.o mrnno h i n e h e b b e n b e d i e n r
is g~tnformeerd over hun ervaringen.
1,-ann8e1' w ij h u n i n dr u k k e n samenvatten kan wo r d e n gesteld dat deze
ten 0 p z i c ;1t e v: Hl V 0 o r g iJ êi n cle ver k j, e zin g e 11 gun s tig e r kun ne n ,,0 r d C 11

genoellld.

Het ge!:leentebestuur van Né1arclen
.. namens de~:

!

, __ .. n .. _nnn.--. t~.._,~nll\~
~Ji'-----1/"\~\ Chefvande Afdeling

l~ L

.;urgerlijkeStand,Bevolking
en MilitaireZaken

Bijlagen:
Sty!.: Typ: Col!.:

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 2, 1411 EC Naarden

Giro: 44468 Gelieve bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief te vermelden,



GEMEENTE CULEMBORG

4100 AC Culemborg
Postbus 136
Tel. 03450-12444
Giro 844224
Bank: Amro Bank, Culemborg
Rek. no. 47.01.25.381

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken,

t.a.v. de p1v. direkteur bestuurlijke en

financiële organisatie,

Postbus 20011,

2500 EA 'S-GRAVENHAGE.

Onderdeel:

Agenda:

RAPPEL NA

MINISTERIEVAN
Datum: 16 JUNIglSlNNENLANDSEZAKEN

IN.G.EKOMEN

1 8 JUNI1937

Ons kenmerk:
IIBP
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In antwoord op uw bovenvermeld schrijven delen WlJ u het volgende mede. ' ~
Door de aangebrachte aanpassingen aan onze elektronische stemmachines, (2 it

"
zijn deze, ons inziens, overzichtelijker en handzamer geworden. r •

Wij hebben de indruk dat het publiek er beter mee kan omgaan dan t~JO~',
voorheen, zodat er geen redenen bestaan om aan te nemen dat er
vergissingen bij het stemmen hebben plaatsgevonden.

Wij hopen u hiermede naar genoegen geïnformeerd te hebben.
PP/WT/COLL.

Uw brief van:
14-4-1987

stemmachines.

Bijl.:

Onderwerp:

Uw kenmerk:

Hoogachtend,
BURGEMEESTEREN WETHOUDERSVAN CULEMBORG,
de secretaris, de burgemeester,

,&f'''' ~ ~

~~""'q:./~"'t,.,.,.t,.,")" ~
A. den Dikken. ~ M.J.E.M. Jag=~-



Gemeenteuestcer

AAN: de Staatssecretaris van Binnen
landse Zaken

Postbus 20011

2500 EA s GRAVENHAGE

Uwkenmerk: B87/30l DGOB
Uwbriefd.d.: 14 apr 87
Onderwerp:
Gebruik stemmachines

GemeenteVenlo
Markt 2
Postbus 1900
5900 BX Venlo
Postgiro 1031946

43526
Ons kenmerk:Dienst!Afd. 2/M\Nr.
Telefoon 077-596666 Doorkiesnr. 596245
Datum: 'Il t,

I I J~j6~n wol

In onze gemeente is bij de verkiezingen van 18 maart j .1.
voor het eerst gebruik gemaakt van electronische stemmachines. In
alle 32 stemlokalen waren stemmachines geplaatst met de door u om
schreven aanpassingen.

Zowel tijdens de voorlichtingsperiode als op de dag van de
s temming werden geen klachten geuit noch problemen geconstateercl
omtrent het indrukken van verkeerde kiestoetsen.

Wij zijn dan ook ten volle tevreden over het stemmen met de
stemmachine.

Op de verkiezingsdag werd wel enige malen de opmerking
gehoord, dat het stempaneel van de stemmachine bij overlopende
lijsten niet overeenstemde met de indeling van de huis-aan-huis
verspreide kandidatenlijsten en tevens dat op deze huis-aan-huis
biljetten geen volgnummers bij de namen van de kandidaten waren
geplaatst, terwijl op het uitleesvenster van de stemmachine voor
de controle van de kandidaatskeuze, het lijst- en kandidaatsnummer
wordt vermeld. De nummers vermeld onder de namen van de kandidaten
waren slecht leesbaar.

Om de kiezers in de toekomst de mogelijkheid te bieden zich
optimaal voor te bereiden op het uitbrengen van hun stem, zijn wij
voornemens op de huis-aan-huisbiljetten en/of publicaties in
plaatselijke nieuwsbladen, de indeling van de lijsten van kandida
ten weer te geven zoals deze op het stempaneel van de stemmachine
vermeld worden (met name voor de lijsten waarop meer dan 30 namen
vermeld staan). Tevens zullen vóór de namen van de kandidaten
volgnummers geplaatst worden.

Gaarne vernemen wij of hiertegen bezwaren bestaan.

Burgemeester en wethouders van Venlo,
de secrettris, de burgemeester,

t~/ \
/
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benw

Capelle
aan den IJssel

·de Staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken
t.a.v. de plv. directeur
bestuurlijke en financiële
organisatie
Postbus 20011
2500 EA 's-GRAVENHAGE

t11~'J1ST~~;E VAN
B:I\>~:iji.Aj'IDSE ZAKEN

INGEKOM~N

3 i::'!/Vlr>7
. "" v '\...iC

Onderdeel: .~.G;0 P 0
A.ç'lJîda: À:J}t/"/B6IRAPPEL NA ï

datum

1 JUNITM7
'onderwerp
stemmachines

kenmerk nr.
DlO/03941

uw kenmerk
B87!301/DGOB

behandelend ambtenaar....
uw brief van
14-04-1987

doorkiesnummer
I

Naar aanleiding van uw bovenaangehaalde brief, die tevens refereert aan uw brief
van 9 oktober 1986, kunnen wij u het volgende mededelen.
Tijdens de verkiezingen van leden voor Provinciale Staten van 18 maart 1987 heb
ben wij in alle stemdistricten (28) g2czuik gemankt van sten~achin2s en w2l vun
de aangepaste machines. In het algemeen kan geconcludeerd worden, dat de aanpas
singen een duidelijke bijdrage hebben geleverd aan een beter gebruik van de
stemmachine. Desondanks kwamen "misgrepen" nog steeds voor. Ons inziens is dat
voor een belangrijk deel te wijten aan onwennigheid en een zekere angst voor een
machine. Alleen door goede voorlichting zullen deze oorzaken van verkeerd ge
bruik kunnen worden overwonnen. Op welke manier die voorlichting moet geschie
den, is een andere vraag. Wij hebben drie middagen en drie avonden de gelegen
heid tot praktische voorlichting geboden aan de Capelse kiesgerechtigde bevol
king.
Daar zijn weinig mensen op af gekomen, zodat deze vorm van voorlichting we1n1g
effect heeft gesorteerd. Wellicht moet gedacht worden aan een duidelijke en
gemakkelijk leesbare huis-aan-huis-folder, die door de leverancier van de
stemmachines zou kunnen worden ontwikkeld en daarnaast aan gerichte praktische
voorlichting in de directe omgeving van bepaalde doelgroepen (met name
bejaarden). Voorts zou kunnen worden overwogen om de opstaande randjes nog iets
hoger te maken, omdat bovenkant rand en druktoetsen nu gelijk liggen.
Naast deze algemene opmerkingen veroorloven wij ons nog een aantal aanvullende
kanttekeningen. Wanneer een kandidatenlijst meer dan 30 namen bevat en er dus
twee kolommen moeten worden gebruikt, is de strook in de tweede kolom voor een
deel blanco. Dit heeft nogal veelvuldig aanleiding gegeven tot het hanteren van
de herstelknop, waardoor de nervositeit toenam. Overwogen zou kunnen worden om
het niet met namen bedrukte gedeelte van de strook geheel zwart te maken.

bij beantwoording
ons kanmerk vermelden

bezoekadras

De Linie 5
telefoon 010 . 4589911

postbus 70 ABN Capelle aan den ï.Jssel

2900AB Capelle aan den Ijssel rek.nr.50.oo.72.0oo
telex 23667 gmcap postgiro bank 610573
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benw gemeente

Capelle
aan den IJssel

Voorts Z1Jn de lichtgroene cijfers van de kandidaten-volgorde op de stroken
nauwelijks leesbaar, zodat veel tijd verloren gaat met aet opzoeken van een
voorkeurkandidaat.
Wij hopen met het voorgaande een bijdrage te hebben geleverd aan uw evaluatie
en aan een nog beter gebruik van de stemmachine.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den Ijssel,
de secretaris, de burgemeester,

(
/

)~i\\ 1 .. 1\I. (". \~
.'~

D.R.J. Kroos-v.d. ~-

bij beantwoording

ons kenmerk vermelden

bezoekadres

De Linie 5

telefoon 010 . 45899 11

postbus 70

2900 AB Capelle aan den IJssel

telex 23867 gmcap

ABN Capelle aan den IJssel

rek.nr. 50.00.72.000

postgiro bank 610573



TELEF. (01858) 12677 POSTREKENING 25 39 fJ7
No. BANKGIROCENTRALE 28.50.03.763

GEMEENTEHENDRIK-100-AMBACHT

Aan:
de Staatssecretaris van Binnen
landse Zaken,
voor deze,
de plv. directeur bestuurlijke en
financiële organisatie,
Pos tbus 20011,

L 2500 EA 's-GRAVENHAGE.

UW KENMERK B87/301 UW BRIEF VAN 14 april 1987 ONS KfNMERK 1504 MW/VE.

ONDERWERP Stemmachines. 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT,

POSTBUS 34

1 juni 1987.

VERZONDEN- 1 JUNI1987

Naar aanleiding van uw brief d.d. 14 april 1987, delen wij u mede,
dat de aanpassingen bij de elektronische stemmachines in deze ge
meente bij de laatstgehouden verkiezing op 18 maart 1987 uitstekend
hebben gefunctioneerd.

Bijl.
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GEMEENTEKATWIJK

Aan het Ministerie van Binnen
landse Zaken afdeling bestuurlijke
en financiële zaken
Postbus 20011
2500 EA 's-GRAVENHAGE

uw kenmerk: B87/30l
datum: 14 april 1987

ons kenmerk: 113/1-4
datum: 27 mei 1987

bijlage(n)
inlichtingen: ~::•• I
doorkiesnr. : jg'

Onderwerp: stemmachines.

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u mede, dat wij bij de
Provinciale Staten verkiezing van 18 maart jl. inderdaad gebruik hebroen
gemaakt van aangepaste stemmachines.

Bij het vaststellen van de uitslag is ons niets gebleken van foutief
uitgebrachte stemmen. De aanpassingen van de stemmachines zullen hier zeker
toe hebben bijgedragen, maar een nadrukkelijke ondersteuning van de kiezers
door stembureauleden blijft toch onontbeerlijk.

Rolstoelgebruikers ondervinden echter nog steeds problemen met de bediening
van de stemmachine en deze zijn niet volledig te ondervangen.

J. \ergman.

.~
G. Verheu1e.

URGEMEESTEREN WETHOUDERSVANKATWIJK,
de secretaris, de burgemeester,

10.s. 10.b.

c.c. voorli~hting

raadhuis:
zeeweg 127
postbus 589
2220 an katwijk zh

telefoon: 01718·50505
telex: 39309 gm kwk
giro: 24329
bank: rabo 3318.40.405

type:
openbaar vervoer:
nzh-bus 901haarlem;
3O.32,41/1eiden;
90, 95/den haag



,Gemeente Huizen (N-H)

MINISTER!EVAN
BINN2NLAN0SE 'zAKtN

INGEKOMEN

2 J~:JI1987

Telefoon (02152) 8191\

Postbus 5
Postcode 1270 AA

Het ministerie van binnenlandse zaken,
directie bestuurlijke en financi~le

organisatie

Postbus 20011
Ver zoe':e bU beantwoording dagtekening. nummer en onderwerp
van deze brief te vermelden. 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Uw brief van:

14-4-1987
Uw kenmerk:

B 87/301 Afd.lBur. bz
Ons kenmerk:

(cst. 210)
BUlagen:

Onderwerp: Stemmachines Huizen. 26 ME11987

Geachte heren,

Naar aanleiding van uw bovenaangehaald schrijven delen
wij u mede dat de vanwege Samsomkant.oor-eff i c i éncy b.v .
aangebrachte aanpassingen het gewenste resultaat hebben
gehad.
Ons hebben geen opmerkingen bereikt die tot verdere ver
betering zouden kunnen leiden.

Burgemeester en wethouders van Huizen,
namens hen:
de directeur dienst algemene en be
stuurlijke zaken,

CP~~~~OJ..A

Ke/J,~
Postgirorekening nr. 7556 / N.V. Bank v. Ned. Gemeenten, 's-Gravenhaqe, rek. nr. 2850.04.255/ Rabobank Hulzen, rek, nr. 3299.44.266



GEMEENTE LINGEWAAL

No ..

Bijlagen

Uw brief 14apr87

nr,B87/301
Uw kenmerk dep. DGOB

Onderwerp. stemmachine s

erwijnen, Spijk en Vuren.

Postadres: Raadhuisplein 1
4147 AN AS PEREN
Tel. 03451 ·14944

Postrekening No. 87 44 35

Rabobank Asperen
No 304006335

,P- .

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Postbus 20011

2500 EA 's-GRAVENHAGE

Lingewaal. 26 mei 1987.

Naar aanleiding van uw brief d.d. 14 april 1987 inzake
bovenvermeld onderwerp kan ik u het volgende berichten.
De aangebrachte aanpassingen moeten als positief worden
ervaren. Er zijn tijdens de afgelopen verkiezingen door
de kiezers geen opmerkingen of klachten geuit met betrekking
tot het gebruik van de stemmachine.

Bezoekadressen GemeentehuIs te Asperen aid WelZIJn Sociale Zaken en afd FInancIen.

RaadhuIsplein 1. Asperen.

Gemeentehuis te Heukelum afd. Algemene Zaken en afd. Gemeente Werken.

GasthuIsstraat 4, Heukelum, tel. 03451·16434

Type

Coil.



GEMEENTE LAREN
2 7 ,::=I '.37

l s - GRAVENHAGE2500 EA

• O:<~e,~eel: 0'::/dF"
A"''''n'a' d '71~ /,,~ -. ~1 / c:.. ,5?
R; '.r~;J[L. NA .' /"

'- D .J Uk,

De Staatssecretàrls vann~~rm~~~~~

Zaken

Postbus 20011

TELEFOON 0 21 53 • 8 66 14

POSTREKENING Nr. 41990

ALG. BANK NEDERLAND N.V.
rek. nr. 55.17.12.694

RABOBANK
rek. nr. 33.49.03.890

POSTBUS 5
POSTCODE 1250 AA

Bijlagen:

Onderwerp :

Stemmachines.

Uw brief van: Uw kenmerk: Ons nummer:

14 april 1987 887/301 111/ n2,J
departem. onderdeel OGOB

d.d. 20 me i 1987
Verzonden: l 5 MEI1987

Geachte mevrouw,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen
wij u het volgende mede.

Hoewel de in uw brief bedoelde voorzieningen door
Sa~som ~antoorefficiency 8.V. aan de in onze
gemeente gebruikte stemmachines zijn getroffen,
is het effect daarvan naar onze indruk zo niet uit
gebleven dan toch wel beperkt gebleven. De erva
ringen tijdens de laatste verkiezingen waren toch
nog weer zodanig dat er ook nu nogal wat kiezers
waren die fout handelden, waarschijnlijk door de
keuzeknop achter de naam van een kandidaat in te
drukken. Deze foute handeling was mogelijk doordat
de eerste drie kandidatenlijsten over twee kolommen
waren verdeeld, waarbij het bovenste deel van de
tweede kolom steeds blanco was gelaten.
De tot nu toe getroffen maatregelen om fout stemmen
te voorkomen, lossen onzes inziens het eigenlij ke
probleem niet op. Het komt ons voor dat het stem
paneel ingrijpend zou dienen te worden aangepast,
om het probleem van de - ondanks alle voorlichting 
foute handeling van de kiezer tegen te gaan.
Wij denken aan een keuzeknop, die de naam van de te
kiezen kandidaat bevat. De keuzeknop zou dan ook
een aanzienlijk groter formaat moeten krijgen.
Maar noch voor, noch achter de naam van de te kiezen
kandidaat zou dan nog een andere knop dienen voor
te komen dan de stemknop met de naam van een andere
kandidaat. Wellicht is het dan ook denkbaar dat het
stempaneel nog meer kolommen krijgt dan de thans
beschikbare 25.

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden.
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Wanneer de knop met de naam van de kandidaat ook
nog zqu kunnen oplichten of zichtbaar ingedrukt
zou kunnen staan, is dat een duidelijke controle
mogelijkheid voor de kiezer.

Wij zullen het op prijs stellen als u zich nader
over de verbetering van de stemmachines wilt
beraden en bevelen daarvoor graag onze vorenstaande
suggestie ter overweging aan, omdat het kardinale
probleem van de stemmachines (beter: voor de kiezers)
kan worden opgelost.
Afgezien van dit probleem, is het werken met de
stemmachines een zodanige verbetering ten opzichte
van de conventionele wijze van stemmen, dat wij
in Laren graag gebruik willen blijven maken van
stemmachines.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Laren,
de secretaris, I de urgemeester,

\
\ i, ,

t~



GEMEENTE HEUMEN
Rijksweg 112, 6581 ER Malden - postadres: Postbus 200, 6580 AZ Malden - telefoon 080-581609

Bereikbaar met de Zuidooster (buslijn 83) vanuit Nijmegen - Gennep - Venlo

postgirorekening 850500

bankrekening 13.16.01.008 bij

Rabobank De Moocker Heijde B.A.

Ministerie van Binaenlandse
Zaken
Postbus 20011
2500 EA. q s -Gr-avenhage

I i\Jo E f<0 M E I'.,j

;2 2 (; :,~_ ; c;~;.s7

Uw brief van: 14- april 1987
Uw kenmerk:

Onderwerp:

Malden, 20=5=1987
Ons kenmerk/nr.:

Bijlage(n):

Naar aanleiding van uw schrijven inzake de aanpassing van
stemmachines hebben wij de indruk dat nu in de toekomst
zeker het uitbrengen van foutief stemmen tot een minimum
wordt beperkt""
Wij menen U hiermede voldoende in kennis gesteld te hebbenm

Gemeentebestuur van Heumen~

namens deze"



GEMEENTE VUGHT 2 1·· I "'''7, i (".." l""'t-

Postadres:
Postbus 10.100
5260GA Vught

Telefoon:
073·579001

het Ministerie van Binnenlandse
Zaken
t.a.v.plv.directeur bestuur
lijke en îinanciële organisatie
Postbus 20011
2500 SA fs~Gravenhage.

Uw kenmerk

387/30~ JGOB
Ónderwerp

Uw brief van

14apr37
Ons kenmerk
Afd. 1 • 1 nr.
Bijlage(n):

VUGHT 19 mei 1987
Verzonden

Dlct.:
Typ. :

:\;aar a an I.e iding van 'lW bovenaangehaalde b r I e f delen
wij u mede,dat de aanpassingen aan het stempaneel van de
elektronische stemmachires zeer zeker het îoutieî uit
brengen van stemmen tot een minim~m hebben beperkt.

Bovendien is uit diverse reacties gebleken,dat de
handelingen bij het stemmen door de aanpassingen aanzien
lijk werden versneld,zodat ook de wachttijden aî~amen.

~oogachtend,

3urgemeester en ~ethouders van Vught,

de secretaris 9

Raadhuis: Laeuwenstelnpleln 5 . Gameentekantoor: Secretaris van Rooljstraat 2
Bankrelatie: Postbank 1101160 . Lentjas & Drosaaerta 26.41.40.133



Gemeente Voerendaal

Aan het Ministerie

Postbus 20011

Uw brief van

Uw kenmerk

14 april 1987

B 87/301

2500 EA 's-GRAVENHAGE

Voerendaal, 19 mei 1987

Onderwerp stemmachines Nr. 2452 Bijlage(n):

Typ. gz

Coli .• v,· \:\f:'.

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven delen wij U mede inderdaad de
stemmachines voor de laatstelijk gehouden Provinciale Staten Verkiezingen
te hebben aangepast.

Deze aangepaste machines hebben op de verkiezingsdag tot volle tevreden
heid gefunktioneerd.

Dit goed funktioneren is ons inziens slechts deels op de aangebrachte aan
passingen terug te voeren, aangezien in Voerendaal het gebruik van stem
machines nimmer grote problemen voor de kiezers heeft opgeleverd.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERSVAN VOERENDAAL,
de s etaris, de burgemeester,

Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal

Correspondentieadres

Telefoon

postbus 23000
6367 ZG Voerendaal
045 - 753399

Giro
Rabobank Voerendaal
Amrobank Voerendaal

1031599
rek.nr. 15.48.00.988
rek.nr. 44.81.46.495



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Aan het ministerie van binnenlandse
zaken,

Postbus 20011,

2500 EA 'S-GRAVENHAGE.

Uw brief van
14apr87

Uw kenmerk
B87/301/DGOB

Ons kenmerk
6047-II-4

Datum
12mei87

Onderwerp: stemmachines. Doorkiesnr. Bijlagen:

/

t
'.'

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen WlJ u mede, dat door de
gemeente Noordoostpolder op 18 maart 1987 een stemmachine was gehuurd
van Samsom Kantoorefficiency B.V. te Alphen aan den Rijn om als proef te.
dienen voor een eventuele aankoop van stemmachines.
Enkele dagen voor de verkiezing zijn de inwoners van het desbetreffende
stemdistrict in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de stemmachine.
Tijdens deze oefendag bleken geen problemen naar voren te komen, aangaande
de in uw vorig schrijven vermelde problematiek van het indrukken van een
knop achter de naam van de kandidaat in plaats van voor de naam van de
kandidaat van keuze.
up de dag van de verkiezing werden de kiezers uitvoerig voorgelicht d.m.v.
het instructiepaneel.
Het stembureaulid, die het bedieningspaneel bediende, begeleidde de kiezer
van achter dit paneel.
Het bovenstaande heeft er toe geleid, dat van een zeer geslaagde stemming
gesproken kan worden, zowel van de kant van het stembureau als de kiezer.

!

BURGEMEESTER EN WETHOUDERSVAN NOORDOOSTPrOD R, \

SECRETARIS, DE BURGEMEE ER,
....".

~
&

I

!N G r-::f( .':

Onderdeel LV2//JFu

i\ge09a: i], c('l/ s;,c'/",-

[-<APPEL N/,./ 'CL"':/ Jll
1987 t>JQQRDOQSTPOLDER ,15 .JAl\R JOf>JG EN 25 JAMI GEfltf.f.·:rHE

GEMEENTEHUIS BEZOEKADRES TIJDELIJK NIJVERHEIDSTRAAT 5 8301 AD EMMELOORD
. CORRESPONDENTIE-ADRES POSTBUS 155 8300 AD EMMELOORD

TELEFOON 05270-33911
TELEX 42459 GM NOP

Banken. Postbank rek. nr 868906 Bank voor Ned. Gemeenten rek. nr. 28.50.06.096

Behandel één onderwerp per brief en vermeld bil beantwoording van een brief kenmerk en datum.
Gebruik voor telefonisch contact van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 1700 uur het bovenstaande doorkiesnummer.



GEMEENTE

Tel.: (08385) ··38911

Postbus 1100.

3900 Be Veenendaal.

Aan de minister van binnenlandse zaken,

Postbus 20011,

Uw brief van: 14 april 1987

Uw kenmerk: nr. B87 / 301

Nr.: 87.003889

2500 EA 's-GRAVENHAGE,

Onderwerp:
aanpass~ng stemmachine.

Veenendaal. \ i mei 1987,

Onder verw~Jz~ng naar uw bovengenoemd schrijven delen w~J u het vol
gende mee.

Ondanks aangebrachte aanpassingen aan de stemmachine zoals het plaatsen
van een opstaand randje tussen de naam van een kandidaat en het knopje
dat zich rechts van de naam bevindt, het aanbrengen van een sticker:
"knop vóór kandidaat indrukken" en het verspreiden van een huis-aan
huisbiljet in de vorm zoals hierbij gaat, heeft een onderzoek uitge
wezen, dat 3,39% van de kiezers (706) tijdens de verkiezing van de
leden van de provinciale staten de stemmachine fout heeft bediend,

Wij vinden dit een onaanvaardbaar aantal en beraden ons er over of het
gebruik van stemmachines nog wel langer verantwoord ~s,

wij verzoeken u aan te geven welke aanpassingen de stemmachine behoeft
om het aantal "foutbedieners" tot een aanvaardbaar aantal terug te
brengen.

Afd. Bijl. 1

Red. ov Typ.

Coli.

Burgemeester en

t~:;~I~'
wethouders van Veenendaal:

de burxmee,:!
cp!~..~

//

Verzoeke bl] het antwoord dagtekening en nummer ven dit achrijven
te vermelden en elke zaek in ean afzonderlijk achrijven te behandelen



KNOPVÓÓRKANDIDAATINDRUKKEN)
KIESKRING iI (AMERSFOORl) STEMMING ter verkiezing van
de leden van PROVINCIALE STATEN van UTRECHT op 18 maart 1987

U KUNT
KIEZEN [

-------~

HIER KOMT
UWKEUZE

----------

STEM. I
De burgemeester van Veenendaal maakt bekend dat voor de
op 18 maart 1987 In de gemeente Veenendaal Ie houdenI I"stemming YOOf de verkiezing van de leden van de ProvincialeStaten van Utrecht de onderstaande kandidatenlijsten gelden.I1 De burgemeester voornoemd. G. Wlechllfll.

L Op dit blad ziet u een afbeelding van het paneel van de
stemmachine met daarop vermeld de partijen en kandidaten die

HERS1aan de verkieZing der Provinciale Staten van Utrecht meedoen
De bediening van het apparaat IS als volgt

1 U moet de knop vÓÓrde kandidaat van uw keuze indrukken
(Op deze afbeelding zijn de knoppen als zwarte stippen
getekend).

2 U controleert uw keuze aan de hand van een rood
oplichtend venster, links boven aan de machine,

3 Tenslotte drukt u de rode stemknop (op dit blad zwart
afgebeeld) in. midden boven de sternmachine In het venster
rechts daarvan verschijnt het zinnetje "U hebt gestemd". ~
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GEM EEN T E MIDDELHARN s

Postbus1
3240AA Middelharnis
Tel. 01870- 3555
Giro15186

Onderwerp:

stemmachines

Bijlagen:-

De Staatssecretaris van
Einnenlandse Zaken

Pos tbus 20011

2500 EA 9 s - Gr av enh age

Uw kenmerk
E87/3ü1

Uw brief van
14apr v87

Onsnummer
JeK

Middelharnis,
11 mei 1987

In de gemeente Middelharnis is bij de laatstgehouden verkiezingen
- 18 maart 1987 .- gebruik gemaakt van stemmachines waaraan de
aanpassingen zijn aangebracht.
In antwoord op uw bovengenoemd schrijven kunnen wij u meedelen, dat
deze aanpassingen als positief zijn ervaren. De verkiezingsuitslag
geeft ons geen aanleiding te vermoeden dat op grote schaal foutief
stemmen zijn uitgebracht.

BURGEJVIEESTERen
~ ~ se~retaris9

-~==~

~ f.;j 'tr'"r.ti ~~, ~,-;...~ ~'J i

',é"!" l:J~~'z/{i',)';'()

{?:>'i.2~i J':;SL2

ki1/\ r ~-



GEMEENTE

Adres: Achterweg 1
Postbus 17, 2420 AA
Telefoon 01725-9201

Aan de Staatssecretaris van Binnen
landse Zaken

Onderwerp: Stemmachines Postbus 20011

2500 EA 'S-GRAVENHAGE

L

Nieuwkoop, 7 mei 1987

Uw brief van: 14 april 1987 Uw kenmerk: 1387/301 Ons nummer: IV. la

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 14 april 1987 delen wij u mede dat reeds
voordat Samsom kantoorefficiency de stemmachines heeft aangepast, in onze
gemeente een soortgelijke aanpassing had plaats gevonden.
Tijdens verkiezingen heeft dit niet tot problemen geleid.

~ : Cj ".,Ä,j\ ..••""",""/'

(mr. T.R. Seinstra)(A. van Rijs)lo.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,
De I~ecretar. is, De burgemeester,

~ 'Vè: -»,"}, "" ,.,\.-. 'vh'~V\1/'



Burgerzaken.
Belastingen.
Soc.-econ.Zaken.
InterneZaken.
Gemeentearchief.

'ilburg

AAN: De staatssecretaris van Binnen
landse Zaken;
t.a.v.Mevr. Wagenaar;
Schedeldoekshaven 200;
2500 EA 's-Gravenhag:e.

Stadhuisplein 130
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
Telex 52350
GEMTB
Tel. 013-328911
Tst. nr. beh. ambt.:

Giro 3157600
Bank BNG:
28.50.20.803

Ons kenmerk AJZ/vA/ 6156

Onderwerp: stemmachines

Tilburg, 27 april 1987

Uw kenmerk: B87/301
DGOB d.d. 14apr87

In antwoord op Uw bovenvermelde brief betreffende het
gebruik van stemmachines in deze gemeente; delen wij U
mede; dat voor de verkiezing van de leden voor Provinciale
staten op 18 maart jol. alhier gebruik is gemaakt van in
Uw brief van 9 oktober 1986 (B86/U1187 DGBB) bedoelde "aan
gepasteil stemmachines.

Het gebruik daarvan geeft ons geen aanleiding tot problemen
of klachten terzake van het foutief uitbrengen van stemmen.

Burgemeester en Wethouders van Tilburg;

voor dezen:

Het Hoofd van de afde~i Burgerzaken;

Il. ~
~4~' /

-/l t/ry»>: '.-/---
<..... _--···-~r»<:~.,.... .Ji

Bij antwoord a.u.b.
ons kenmerk
vermelden.



2500 EA ls-Gravenhage.
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Postbus 20011,

GEMEENTE

Postbus 50 - 7140 AB GROENLO
Kevelderstraat 3 - 7141 BE GROENLO

telefoon: 05440-62424
girorek. : 840020
bankrek.: rabobank 1173. 00. 055
bankrek. : B.N.G. 2850.030.70

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Bijlage(n)

Onderwerp :

14 april 1987
B87/301 DGOB
}{lil

1
stemmachines

Groenlo, 27 april 1987
Verz. : ': \> \\.\j" 1i[î,fC{"

-; ~ ;;'>'1~ f:q '1~14:J,

L.S 0 ?

Hoogachtend,

wethouders van Groenlo,

ter,
I'

urgemeeste \ en

s eG-P-e-t-a1"'..Is9

geadresseerde;

2. archief,

Naar aanleiding van uw bovenaangehaalde brief

delen wU u mede dat in onze gemeente inderdaad

bU de laatste verkiezingen gebruik is gemaakt

van stemmachines waaraan de aanpassingen zUn

aangebracht.

Onze ervaringen met betrekking tot het gebruik

van deze aangepaste stemmachines zUn positief,

alhoewel we hieraan eerlUkheidshalve moeten toe

voegen, dat onze ervaringen met stemmachines

voordien ook reeds positief waren (zie bUlage).

Genoemde aanpassingen hebben het gebruik van de

stemm hine dus nog weer vergemakkelUkt.



Aan het Ministerie van

Binnenlandse Zaken,

Postbus 20011

2500 EA 's-Gravenhage

stadhuis

uw brief afdeling behandeld door ons kenmerk

B87/301 BBM

onderwerp doorkiesnummer datum

Stemmachines 982140 24 april 1987.

Ter voldoening aan uw bovenvermeld schrijven, delen wij

u het volgende mede.

De aangepaste stemmachines hebben uitstekend voldaan.

Aardig te vermelden in dit geval is dat een raadslid

die nog steeds bedenkingen tegen de stemmachines had,

na de aanpassing geen enkel bezwaar meer tegen de

machines heeft.

De stemmachines hebben uitstekend voldaan. Geen enkele

storing en om 19.15 uur werd de uitslag van de

verkiezing reeds aan het A.N.P. doorgegeven!

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

namens dezen,

de chef van dy;af ieling bevolking
1/ I /
;1 I .~

/' _.e--C~
, ~ ---- .v .-_~

(E. Wouda)

c. a. ,

typ. coll. bijlagen grote kerkplein 15, zwolle

postbus 10007, 8000 ga zwolle

telefoon (038) 9891 11/ telex 42011



Uw brief van:

Uw kenmerk:

Afdeling:

Nr.:

14 april 1987.

BZ

1759

Aan het Ministerie van Binnenlandse
Zaken

Postbus 20011

2500 EA 'S-GRAVENHAGE.

Onderwerp: Stemmachines.

Mijne Heren,

Cromstrijen, 23 april 1987

Bijlage(n):

Met verwijzing naar Uw bovenaangehaald schrijven delen WlJ

U mede, dat wij tijdens de laatst gehouden verkiezing de
indruk hebben gekregen en ook in enkele gevallen hebben
geconstateerd, dat diverse kiezers problemen hebben met
het vinden van het juiste knopje, behorende bij de kandi
daRt, dip ~ij willen kiezen.
Weliswaar heeft de aanpassing van de stemmachines hierin
enige verbetering gebracht, maar wij stellen er prijs op
dat er naar wordt gestreefd, dat het systeem verder wordt
vervolmaakt, zodat het foutief stemmen tot het minimum
wordt beperkt,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen;
de secretaris, de burgemeester,

/
//

H~J. Rotmans

RH/ag

Postrekening 245167 t.n.v. gemeente Cromstrijen te Numansdorp
Rabobank rek. nr. 34.74.00.043

E.W.H. Broekhuis




