
Aan de voorzitter van het hoofdstembureau 
Gemeente Weststellingwerf 
De heer G. van Klaveren 
Postbus 60 
8470 AB Wolvega 
 
 
Steggerda,  6 oktober 2008  
 
 
Geachte heer Van Klaveren, 
 
Na kennis genomen te hebben van de besluitvorming van de ministerraad inzake de 
wijze van stemmen bij verkiezingen, inhoudende dat: 
 

• M.i.v. de eerst volgende verkiezingen weer gebruik gemaakt gaat worden van het 
stempotlood, totdat in de ogen van de wetgever een veilig elektronisch systeem 
ontwikkeld is; 

 
en de daarop volgende memo van uw College d.d. 3 juni 2008 betreffende de 
gevolgen voor onze gemeente, hebben bij ons geleid tot een nadere bezinning. 
 
De genomen besluiten vinden wij een stap terug in de tijd en gaan voorbij aan de 
ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaats gevonden, zoals ruimere 
openingstijden van  de stembureaus. De onderstaande raadsleden vinden het dan 
ook niet verantwoord om deze stap terug te doen en wij zullen deze 
verantwoordelijkheid dan ook niet nemen.  
 
De onderstaande raadsleden van de gemeente Weststellingwerf, delen u dan ook 
mee dat zij zich niet beschikbaar zullen stellen als stembureaulid, tot het moment dat 
er weer elektronisch gestemd kan worden. 
 
Wij zullen ook onze afdelingsbesturen in overweging geven om dit standpunt onder 
aandacht van de leden te brengen. Dit met het advies om het voorbeeld van ons te 
volgen. Verder zullen wij de afdelingsbesturen vragen om collega afdelingsbesturen 
van deze besluitvorming op de hoogte te stellen en ook ons voorbeeld te volgen.  
Via de griffier willen wij dit initiatief ook onder de aandacht van de andere gemeenten 
brengen en aan hen vragen ons voorbeeld te volgen. 
Als voorzitter van het hoofdstembureau verzoeken wij u om de minister van 
Binnenlandse Zaken van dit besluit op de hoogte stellen. 
 
Tot slot: wij begrijpen de consequenties en betuigen daarover onze spijt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De raadsleden 
M. van der Laan  G.E. van Leeuwen  T.L. Koning  F. van Eijk 
R.C.A. Westenberg  M. Elzinga  E. Bommerson J. Menger 
A.H. Mulder   J.J. de Wolff  K. van der Kooij T.G. Stoker 
 


