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Statistische gegevens van de Gemeenten

Aan burgemeester en wethouders,

In maart dit jaar vinden opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In

aanloop naar deze verkiezingen willen wij de deelnemende gemeenten door

middel van deze brief verzoeken om medewerking bij de publicatie van de

verkiezingsuitslagen.

Sinds een aantal jaren is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestopt

met het publiceren van integrale, officiële verkiezingsuitslagen. Gezien het

maatschappelijke belang van de beschikbaarheid van officiële

verkiezingsuitslagen heeft de Kiesraad besloten om in de ontstane leemte te

voorzien en op dit gebied een grotere rol te gaan spelen. Een eerste aanzet

daartoe is geweest het publiceren, zowel op internet (via www.kiesraad.nl) als op

papier, van de uitslagen van het referendum in juni 2005. Aangezien het

experiment naar tevredenheid is verlopen en gebleken Is dat door middel van de

publicatie in een behoefte wordt voorzien, is de Kiesraad voornemens het

inzichtelijk maken van de verkiezingsuitslagen voort te zetten.

Voor de Tweede Kamer verkiezingen geldt dat uitslagen behaald in gemeenten

die gebruik maken van berekeningssoftware van Nedap\Groenendaal,

automatisch elektronisch en in tabelvorm aan hen worden geleverd. De

programmatuur is zodanig ingericht dat de uitslagen direct, vla e-mail worden

ontvangen. Aangezien dit ten aanzien van de komende

gemeenteraadsverkiezingen niet het geval is, verzoeken wij u de instructies op te

volgen die door Nedap\Groenendaal worden toegezonden. Deze instructies

worden rond de verkiezingsdatum aan uw gemeente kenbaar gemaakt.

Met uw medewerking zullen zo spoedig mogelijk na de verkiezingen de behaalde

uitslagen van alle gemeenten op de website van de Kiesraad kunnen worden

bekeken. Mocht u daarnaast prijs stellen op toezending van de uitslag in

papiervorm dan kunt u deze na de verkiezingen van 7 maart a.s. via de website
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www.kiesraad.nl bestellen. Ten overvloede merken wij op dat als uw gemeente in

verband met herindelingsverkiezingen niet deelneemt aan de reguliere

verkiezingen in maart, u deze brief als niet verzonden kan beschouwen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen erop dat

de betreffende gegevens beschikbaar worden gesteld.
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Dit jaar hebben opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Ten

behoeve van het inzichtelijk maken van de uitslagen van de verkiezingen,
verzoeken wij alle deelnemende gemeenten om medewerking te verlenen bij de

publicatie van de verkiezingsuitslagen.

Sinds een aantal jaren is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestopt
met het publiceren van integrale, officiële verkiezingsuitslagen. Gezien het

maatschappelijke belang van de beschikbaarheid van officiële
verkiezingsuitslagen heeft de Kiesraad besloten om in de ontstaneieemte te

voorzien en op dit gebied een grotere roi te gaan spelen. Een eerste aanzet
daartoe is geweest het publiceren, zowel op internet (via www.kiesraad.nl) als op

papier, van de uitslagen van het referendum in juni 2005. Aangezien het
experiment naar tevredenheid is verlopen en gebleken is dat door middel van de

publicatie in een behoefte wordt voorzien, Is de Kiesraad voornemens het

inzichtelijk maken van de verkiezingsuitslagen voort te zetten. Voor wat betreft de

technische uitvoering hiervan wordt hiertoe een samenwerking aangegaan met

Nedap\Groenendaal, de organisatie die het merendeel van de

verkiezingsuitslagensystemen levert.

Gemeenten die gebruik maken van de berekeningssoftware van
Nedap\Groenendaal krijgen met betrekking tot het aanleveren van de

verkiezingsuitslagen door hen een instructie hierover toegezonden. Een aantal

gemeenten, waaronder uw gemeente, maakt echter geen gebruik van de
genoemde berekeningssottware. Bij voorgaande verkiezingen werden deze

resultaten in een door het CBS gespecificeerde vorm (.dbf) ter beschikking

gesteld aan het CBS, zodat het CBS deze gegevens verder kon verwerken en er

toch uiteindelijk sprake was van een compleet bestand. Teneinde ook de in deze

gemeenten behaalde uitslagen van de recente gemeenteraadsverkiezingen

inzichtelijk te maken, verzoeken wij de betreffende gemeenten deze gegevens zo

spoedig mogelijk aan Nedap\Groenendaal kenbaar te maken. Het gaat hierbij om

de gegevens die zijn opgenomen in het uJtslagenbestand van het Elektorpakket
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(gemeenten met SDU-stem.pc.'S)..U.k.unt de gegevens bijvoorke~
per cd-torn zenden aan Info@election.nl of Nedap\Groenendaa __

Postbus 105, 7140 AC Groenlo. Gemeenten die in het geheel geen gebruik

maken van stemmachines, verzoeken wij het proces-verbaal van de zitting tot het

vaststellen van de uitslag V'snde verkiezing (model P 22-2) te sturen naar

bovengenoemd adres.

Met uw medewerking zullen zo spoedig mogelijk na de verkiezingen de behaalde

uitslagen van alle gemeenten op de website van de Kiesraad kunnen worden

bekeken. Mocht u daarnaast prijs stellen op toezending van de uitslag in

papiervorm dan kunt u deze via de website www.kiesraad.nl bestellen. Ten
overvloede merken wij op dat als uw gemeente in verband met

herindelingsverkiezingen niet heeft deelgenomen aan de reguliere verkiezingen

in maart, u deze brief als niet verzonden kan beschouwen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnfonneerd en vertrouwen erop dat

de betreffende gegevens beschikbaar worden gesteld. Alvast hartelijk dank voor

uw medewerking.

Hoogachtend,

De wnd Secretaris van de Kiesraad,

mr. P.J. Stolk
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