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Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 13 maart 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH over toezicht 
vanuit Den Haag op 19 maart 2014. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
SRH vraagt u hierbij om de minister van Binnenlandse Zaken te vragen om op 19 maart a.s. 
controlerend op te treden tijdens de verkiezingen en tellingen van de stemmen. Tevens 
willen wij weten ofhet College bereid is aan dat verzoek gehoor te geven. Zo niet dan zal de 
fractie van SRH de advocaat inschakelen om dat alsnog voor elkaar te krijgen. 

Antwoord: dit is niet aan het college van B&W. Het college van B&W moet de 
gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden conform de vereisten van de Kieswet. De Kieswet 
kent in dezen geen controlerende rol voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Van belang is dat er een openbare zitting is geweest van het centraal 
stembureau. Bij die gelegenheid kunnen door kiezers bezwaren worden ingebracht tegen de 
vaststelling van de uitslag. Daar wordt melding van gemaakt in het proces-verbaal. In de 
zitting die vrijdag 21 maart jl. is gehouden zijn geen bezwaren van kiezers opgenomen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente HÊèrlemmermeer, 
de secretaris, d^jurgemeester. 
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