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Geen
uw verzoek inzage blanco en ongeldige stemmen 2014

Geachte heer Beusenberg,
U heeft per mail d.d. 27 maart 2014 verzocht inzage te mogen hebben in de blanco en
ongeldige stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Er kan geen gehoor worden geven aan uw verzoek. De pakken met stembiljetten zijn
verzegeld met de bedoeling dat niemand er zonder zwaarwegende reden bij kan. De
verzegelde pakken met stembiljetten, inclusief de blanco en ongeldig verklaarde
stembiljetten, mogen volgens de Kieswet alleen worden geopend als de gemeenteraad
besluit tot een hertelling voor een of meerdere stembureaus of als er sprake is van een
strafrechtelijk onderzoek. Nu de raad is geïnstalleerd, kan er geen sprake meer zijn van een
hertelling.
Van belang is verder dat er eerder 21 maart jl. een zitting is geweest van het centraal
stembureau. Bij die gelegenheid kunnen bezwaren worden ingebracht tegen de vaststelling
van de uitslag. Daar wordt melding van gemaakt in het proces-verbaal. In de zitting zijn geen
bezwaren ingebracht, ook niet door de fractie SRH.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeesterwah de gemeente Haarlemmermeer,

drs. Th.L/.N. We
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