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Bevestiging middelen aZK t.b.v. Tweede Kamer
verkiezingen op 22 november 2006

Geachte burgemeester,

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft u op 3
november jl.laten weten dat u voor uw gemeente kunt rekenen op ondersteuning
van BZK bij de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november

2006.

Afgelopen week heeft een accountmanager vanuit het Projectteam Sdu
gemeenten met medewerkers van uw gemeente afspraken gemaakt over de
middelen met bijbehorende aantallen die aan uw gemeente namens het
ministerie ter beschikking worden gesteld voor de verkiezingen Van 22 november

2006. Met deze brief wil ik deze afspraken graag bevestigen.

De bijlage bij deze brief bevat een overzicht van de middelen die het ministerie u

zal leveren. Tevens wordt aangegeven op welk adresln uw gemeente de
middelen afgeleverd zullen worden. Vrijdag 10 november 2006 bericht de
accountmanager uw gemeente over de datum van levering.

Ik wil u verzoeken zorgvuldig nota te nemen van de in de bijlage opgenomen
materialen en aantallen, aangezien op basis hiervan de bestelling is gedaan.
Indien naar uw mening de bijlage feitelijke fouten bevat verzoek ik u die zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 10 november 2006, per email te melden
aan uw accountmanager.
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Een afschrift van deze brief gaat per email naar de contactpersoon van uw

gemeente.

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN

KONINKRIJKSRELATIES,
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Mr. A.R.A. van den Ham
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Bijlage - Specificatie middelen Eindhoven
Gemeente kiest d.m.v. : stemmachine

Aantal stembureaus: 109

Aantallen

Stemhok'e voor validen
Sternhokle voor invaliden
Afleveradres A1 tlm A2:

o
o
n.v.t,

ViaNed
Via Ned·

l.o.m, Neda

Via Nedap

Stadskantoor,
Stadhulsplelntü,
5600 RB, Eindhoven
(contactpersoon:J.
vld Eeden, tel. 040
2382060

C2

C4
C3

t dbTo kw. rktbru e .v.aemeentenstem met+ Dot00
01 Stembiljetten 0
02 Handleiding voor de kiezer (1 per stemhokie) - Model J 16 0
03 Procesverbaal ges6horstezitting SWS-Qemeenten (model SWS J38-1) 0
04 Procésverbaat.oeschorstezitting niet-SWS-gemeenten (model J38-1) 0
05 Procesverbaal tellen stemmen SWS-qemeenten (SWS N10-1) 0
06 Procesverbaaltellen stemmen niet-SWS-qemeenten (N 10-1) 0
07 Lijst stembiljetten niet in stembus gestoken 0
08 Tellijsten tijdens het stemmen (A4) 0
D9 Turflijst stemmen tellen na afloop (boekje met kandidaten) 0
010 A4 met tekst 'Verzoek potloden niet te bevochtigen' (1 per stemhokie) 0

Leidraad Stemmen met potlood voor SWS-gemeenten (voor
0011 sternbureauleden)

Leidraad Stemmen met potlood niet-SWS-gemeenten (voor
0012 stembureauleden)

Rectificatie gewijzigde stemmethode stemmen met potlood (door
0013 gemeente huis-aan-huis te verspreiden)

Afleveradres D1 t/rn D13: n.v.t.

I
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bDrukwerk t. .v. aemeenten Nedan-stemmachine
014 Instructiekaart voor de kiezer (1 per stemmachine) Via Nedap

Rectificatie gewijzigde stem methode stemmen met Nedap-stemmachine
158055015 door qerneente huis-aan-huis te verspreiden)

016 Rol met votonummers (aantal nummers op de rol?) Via Nedap
017 Stemvellen Via Nedap
018 Leidraad Stemmen met Nedao-rnachlnes voor stembureauleden Via Nedap
019 Handleidina ISS-software Via Nedap

Afleveradres 014 tlm 019: Stadskantoor,
Stadhuisplein 10,
5600 RB, Eindhoven
(contactpersoon: J.
vld Eeden, tel. 040-

. , ,2382060) I

Ei Stemdoos (1 per stembureau) met daarin:
a. 12papieren zakken
b. 1pak etiketvellen
c. 1stempel 'onbruikbaar'en 1 stempel'volmacht'
d. 1stempelkussen .
e. 10 ballpoints
f. 6 doosjes rodepotloden à 12stuks
g. 1doosje punaises
h. 1 doosje paperclips
L 2 puntenslijpers
j. 1 Iijmstifiklein
k 1 rol plakband
I. 2gummEitjes
m. .2scharen
n. 1 doosjeelastiekjes
o. 1 rol touw
p. 1vergrootglas
q. 10doorzichtige mapjes
r. 1kladblok

o

Afleveradres El: n.v.t.
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