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onderwerp uw verzoek inzage blanco en ongeldige stemmen 2014 

Verzenddatum 

0 7 APR 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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Volgvel 2 

Verzendlijst t.b.v. FM/DRM 

Steller 
Telefoon 

Geadresseerde 

drs. R.A.J.H. van Daal 
023 5676122 
Fractie SRH 
t.a.v. de heer R. Beusenberg 

uwbrief : mail d.d. donderdag 27 maart 2014 
Bijiage(n) : Geen 

Onderwerp : uw Verzoek inzage blanco/ongeldige stemmen 2014 
Kenmerk : 9870 

Digitale afschriften aan: 
- Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd) 
- rob.van.daal@haarlemmermeer.nl 
- G.Brussén@haarlemmermeer.nl 
- J.vanderrhee@haarlemmermeer.nl 

Papieren afschriften aan: 

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften: 

Regels m.b.t. postverzending: 
Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden; 
indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen; 
bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie; 
afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen. 


