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Herindelingsverkiezing gemeenteraad gemeente Groningen, 21 november 2018 

In dit document staat van alle 154 stembureaus de inhoud weergegeven van de onderdelen 3 en 4 van het Proces Verbaal Deel A. 

 

Nr. 3. Bezwaren van kiezers tijdens de stemming en telling 
Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. 

4. Onregelmatigheden of 
bijzonderheden tijdens de stemming en 
telling 
 

 Bezwaren van kiezers tijdens de 
stemming 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling  

001 N.v.t. N.v.t. 1 extra doos met stembiljetten gebracht. 
Drempel ontvangstzaal is iets te hoog 
voor rolstoelgebruikers.  

002 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

003 Kiezer wil graag weer gordijntjes in de 
stemhokjes. 

N.v.t. N.v.t. 

004 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
006 N.v.t. N.v.t. Tussen 8:30 en 12:20 uur diverse malen 

ernstige storingen in de werking van de 
Ipad. 9:30 uur Ipad vervangen. Na 
loskoppelen van de stroomdraad 
probleemloos.  

007 N.v.t. N.v.t. Één stem minder dan gescand was met 
stembureau app. Dit kwam door het 
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dubbel scannen tijdens een time out van 
de app. Vervolgens waren er al nieuwe 
stempassen gescand en kon dit pas 
aanpassen bij de telling. 

008 N.v.t. N.v.t. Nr. 82 of 83 (HV.0014.300.0150/02-09-
1999 of HV.0014.072.1169/23-12-1992) 
is dubbel gescand, app bleef hangen, 
maar had hem toch geteld. Hij gaf ook de 
melding dat hij al eerder geteld is.  
Een stempas is aangeslagen, terwijl het 
een volmacht was.  

009 N.v.t. N.v.t. Stembus zat achter gesloten deur. Geen 
sleutel aanwezig toen reserve stembus 
gebracht. Hierdoor om 7:45 geopend.  

010 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

011 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

012 Een mevrouw zocht stemcahier. Zou er 
elke keer zijn. Wij hebben gebeld, we 
kennen het niet.  
Een oudere mevrouw had geen ID bij 
zich. Heeft stempas achtergelaten. We 
hebben rond 21:00 verscheurd.  
We hebben een briefje opgehangen bij 
de borgmanschool dat stembureau hier 
is. Veel daar voor de deur. 

N.v.t. N.v.t. 

013 Een kiezer vond het stembureau 
onduidelijk aangegeven vanaf de 
openbare weg. 

N.v.t. Strong in de lift in de middag.  
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014 Stembus te hoog voor rolstoelers. 
Stembus lijkt te veel op een afvalbak. 

N.v.t. Officiële poster met kandidaten was niet 
aanwezig. 
Door onregelmatigheid met de stemapp 
waarschijnlijk één stempas zonder 
roscheck gefiatteerd.  

016 N.v.t. N.v.t. Noodenvelop geopend wegens 
problemen met app, is uiteindelijk 
opgelost.  

020 Volgens men staat niet het 
dichtstbijzijnde bureau op zijn pas. 

N.v.t. J.P. Rozema te laat, aangesproken en 
gezegd dat ik al vervanging had geregeld, 
weigerde later te komen. Henk Rijnders 
als eersenveld gekregen.  
Ipad bleef hangen.  

021 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

022 N.v.t. N.v.t. De app/Ipad is erg langzaam en laat het 
soms afweten (een time-out bij het 
controleren van de stempassen). 
Vanaf 20:00 tot 22:00 was er in dezelfde 
ruimte een koor aan het oefenen. 
De map van stembureau 23 zat in onze 
tas in plaats van in die van 23.  

023 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
024 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

025 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
026 N.v.t. N.v.t. 1 rolmacht in app bij stempassen 

ingescand.  
030 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

031 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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032 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

040 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
042 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

043 N.v.t. Kiezer zei dat er een stempas in zijn 
envelop zat. Hij opende de envelop hier, 
maar dat hebben wij zelf niet gezien: 
gegevens onderaan niets gegeven. Maar 
hoe wist hij dan dat het zijn envelop 
was?  

De gymzaal had een naar opstapje vanuit 
de kleedruimte. Hebben een briefje 
opgehangen (ook gezien door 
gemeente). 
App ging vaak uit. 
Éen mevrouw had ID’s ouders vergeten. 
Ze vertelt dat ze ook via foto’s in mobiel 
kon laten zien, ze is later teruggekomen 
met juiste ID’s van machtgegevens. 
Één kiezer had een briefje van zijn 
vriendin om hem te machtigen, maar de 
pas niet ingevuld. Terug gestuurd om de 
achterkant in te laten vullen. 
Onhandige, niet werkende  
rekenmachine (ook onder de lamp werkt 
hij niet). 

046 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

047 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

048 N.v.t. N.v.t. Meerdere keren problemen gehad met 
de stembureau app (om 07:50, 08:15, 
10:25, 11:20 en 15:25). Één keek hiervan 
was de Ipad uitgevallen en gaf daarna 
120 stemmen lager aan. Dit was opgelost 
na opnieuw opstarten van de Ipad. Ook 1 
keer onverklaarbaar één extra stem 
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geteld. Afgezien van de app geen 
problemen.  

050 Kiezer vond gebruik van potloden door 
meerdere kiezers onhygiënisch. 
Kiezer gaf aan thuis geen kandidatenlijst 
te hebben ontvangen en had deze wel 
gemist.   

N.v.t. N.v.t. 

051 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

060 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
061 N.v.t. N.v.t. 2 personen kwamen stemmen, dichte 

enveloppen (zonder venster) met alleen 
een brief erin zonder stempas. Ter plekke 
onder onze neus opengemaakt. Geen 
naam, geen adres. 

062 Enkele klachten over toegankelijkheid 
(trapje bij ingang is nauw en loopplank is 
te steil).  
Een stemmer klaagde over het feit dat hij 
zich moest legitimeren.  

N.v.t. Ipad was defect, geen actie op melding. 
Steun voor Ipad ontbrak, geen actie op 
melding.  

071 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

072 Jan Dirk Legger had als klacht dat zijn 
voornaam verkeerd geschreven was op 
de stempas, de naam is Jan Dirk in plaats 
van Jan D.  

N.v.t. N.v.t. 

074 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

076 N.v.t. N.v.t. Systeem (Ipad) werkte niet de hele tijd 
goed. Toen het systeem weer goed 
werkte stempassen gescand maar ie bus 
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een pas dubbel gescand (nummer van de 
pas HV.0014.076.1717/22-08-1941/#90) 

080 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

081 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
100 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

101 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
102 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

103 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

105 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
106 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

107 Kiezer heeft een klacht dat op het 
trottoir voor de ingang van het gebouw 
waar het stembureau is gevestigd, een 
campagnebord staat van een politieke 
partij. Volgens kiezer staat dit bord te 
dichtbij de ingang. Volgens kiezer zijn er 
regels voor de minimale afstand vanaf 
het stemlokaal tot waar het 
campagnebord mag staan.  

N.v.t. Een stembureaulid is niet komen 
opdagen. Om 9:05 uur sms-te hij dat hij 
ziek was. Voor die tijd werd hij al een 
aantal keren gebeld en was zijn voicemail 
ingesproken. Na de melding bij 
projectbeheer verkiezingen is een 
vervoegend lid verschenen.  

108 Mensen gaven bij ons aan dat er aan de 
Goeman Borgesluislaan gestemd kan 
worden, dit kan niet.  
Stemwijzer te beknopt, te weinig 
verschillende vraagstellingen, veel m.b.t. 
gasbesluit/aardbevingen verduurzamend 
gemeente.  
Bollen op schoolplein in het donker niet 
goed te zien, oplossing van ons lampen in 

N.v.t. N.v.t. 
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klaslokalen aangedaan.  

110 Meneer gaf aan dat hij geen 
verkiezingskrant heeft gekregen op 8 
november. Hij woont op: Beethovenlaan 
5-10 te Groningen. 
M.H. Wooning, Wagnersingel 18 te 
Groningen, kwam met paspoort en 
begeleidende brief , zonder stempas. Ze 
gaf aan dat zij deze niet heeft ontvangen.  
1 keer melding gehad dat de persoon al 
in een ander stembureau had gestemd. 
Klopte niet, dus op nee geklikt. 

N.v.t. N.v.t. 

111 Dhr. Runia vindt dat ander stembureau 
dichterbij is dan het geadviseerde 
stembureau.  
Dhr. Kramminga – rechtsgeleerde – wil 
volgende keer wel weer een kieslijst 
vanaf thuis krijgen. 

N.v.t. Stembureau app heeft een flink deel van 
de ochtend niet gewerkt.  

112 Locatie de kleine beer was gesloten, niet 
duidelijk voor stemmers. Suggestie: lijst 
met locaties toevoegen + kandidatenlijst 
toevoegen bij stempas.  

N.v.t. N.v.t. 

114 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
115 Stembureau moeilijk vindbaar, slecht 

gecommuniceerd over waar de locatie is. 
Plus het feit dat de oude locatie niet 
overal zichtbaar gesloten is.  

N.v.t. N.v.t. 

120 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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130 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

131 N.v.t. N.v.t. Kiezer kwam met dichte envelop en er 
bleek geen stempas in te zitten.  

133 Stembureau slecht te vinden, beneden 
niks aangegeven. 
Verlichting in stemhokjes niet goed. 
Persoon moeilijk ter been, draaideur te 
snel. 
Voor oudere mensen: stembureau op 
Leyhoeve.  

N.v.t. N.v.t. 

134 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
140 Bezwaar over de opstelling. Reactie is 

volgens de richtlijnen.  
  

142 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

143 N.v.t. N.v.t. De stembureau app werkte niet naar 
behoren.  

144 Een meneer gaf aan dat bij het meest 
linker hokje de plank niet volledig vlak 
was. Hij kon daarom het hokje niet egaal 
rood maken. 

N.v.t. Een man wilde een volmachtstem 
uitbrengen zonder zelf te stemmen. Wij 
hebben verteld dat hij niet alleen deze 
stem kon uitbrengen en vervolgens per 
ongeluk de pas met volmacht ingenomen 
(deze werd tevens niet teruggevraagd). 

151 N.v.t. N.v.t. 4 minuten te laat open (7:34) i.v.m. 1 lid 
te laat.  

152 N.v.t. N.v.t. Bijzonderheid: 2 personen vervangede 
stempas aangevraagd bij gemeente maar 
volmacht bewijzen ontvangen. Op 
volmacht bewijzen was alleen de eigen 
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naam genoteerd door gemeente.  
Legitimatie gevraagd en was in orde. Na 
overleg met hulplijn is akkoord gegeven 
om de 2 personen toe te laten.  

161 De formulering van de locatie wekt 
verwarring. Voorstel: verwijderen 
‘Parkweg’ en alleen ‘Lorentzstraat’ 
vermelden. Mogelijk alleen buurthuis 
i.p.v. op de de stanten.  

  

162 N.v.t. N.v.t. Ipad functioneerde af en toe niet.  

171 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
172 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

174 Google maps verwijst het adres naar een 
andere locatie verderop in de straat. Er 
waren verschillende mensen verkeerd 
gelopen. 

N.v.t. N.v.t. 

180 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
181 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

183 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
185 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

200 N.v.t. N.v.t. 1 keer de app dubbel gescand i.v.m. 
uitval, dit is gemeld.  

201 1 kiezer gaf aan dat het stembureau te 
rumoerig was, de leden hebben hierop 
actie ondernomen, kiezer vertrok zonder 
klachten. 

N.v.t. Oorspronkelijke voorzitter vervangen 
i.v.m. ziekte.  

202 N.v.t. N.v.t. Uitvallen van de stemapp. 
211 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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215 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

220 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
221 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

222 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
223 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

230 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

260 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
261 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

262 Kleine letters niet goed leesbaar op 
stembiljet. 
Niet het stembiljet van te voren thuis. 
Vouchers glimmend meermaals van 
bepaalde partij thuis (milieuvervuiling). 

N.v.t. N.v.t. 

263 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

264 N.v.t. N.v.t. Drukfout stembiljet (niet in de stembus 
trouwens).  

266 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
267 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

268 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

300 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

301 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
302 Er was een meneer die vond dat de 

stemhokjes andersom moesten staan. Hij 
vond dat mensen de armbewegingen 
konden volgen en zo een beeld kregen 
van de richting van de stem. 

N.v.t. N.v.t. 

304 Adres stembureau (prunusstraat) schept 
verwarring, daardoor kwam één kiezer 

N.v.t. N.v.t. 
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na het sluiten van de stembus.  
NB. Ingang school niet prunusstraat.  

305 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

311 De deur van het gebouw opende niet, 
moesten aanbellen. Gemeld bij de 
receptie, is opgelost (volgens receptie 
gebouw pas toegankelijk vanaf 8:00). 
2 stembiljetten ingeleverd.  
1 kiezer heeft stempas 
handelingsonbekwame moeder 
ingeleverd en stond hierop.  

N.v.t. N.v.t. 

312 N.v.t. N.v.t.  

313 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
314 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

316 N.v.t. N.v.t. Contactpersoon locatie is te laat. 
Toegangsdeur werkt beperkt, staat vanaf 
18:00 op een kier of helemaal open. 
Na hapering app (gebeurt regelmatig) 
staat de teller van de stempassen ineens 
te hoog (rond 40). 
Soms volgt na hapering bij scanner een 
melding (heeft al gestemd), loopt dan 
alsnog door (312.019A bv.). 

320 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
321 Klachten van kiezers over de slechte 

bereikbaarheid (lange wandeling over 
schoolplein) 

N.v.t. De app viel regelmatig uit, het duurde 
lang voor het scannen compleet was. Dit 
was te verhelpen door de Ipas of de app 
opnieuw op te starten. Na een storing 
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bleek er een verschil van 2 te zitten in 
het aantal ingenomen en gescande 
passen. 

322 N.v.t. N.v.t. Het stembureau is voor het eerst op een 
andere locatie: van Radiumstraat naar 
Goudlaan. Een aantal kiezers ging toch 
naar de oude locatie. We hebben een 
briefje daarover opgehangen. Volgende 
keer s.v.p. extra aandacht daarvoor en 
briefjes op oude locatie ophangen met 
verhuizing erop.  

323 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

324 Bewegwijzering is onduidelijk vanaf de 
buitenkant. Er staat alleen een bord bij 
de ingang. Tip: plaats papieren op de 
ramen aan de buitenkant van het 
gebouw.  
Dhr. P Haagsma heeft geen stempas 
ontvangen maar wel een stemkrant. 
Bij volmacht op de stempas aangegeven 
dat niet perse een kopie moet worden 
getoond, maar dat ook het origineel of 
een foto of smartphones getoond kon 
worden.  

In het vervolg op de stempas niet allen 
Veldspaat noteren, maar zorginstelling 
Veldspaat.  

Opstartproblemen met Ipad, daardoor 
liep 1 meneer boos weg. 
Rooster maken verliep niet soepel. 
Ontbreken lunchpakket was niet bij alle 
stembureauleden bekend. Stond echter 
wel in de mail. 
Slechte verbinding: soms uitval internet 
of niet kunnen scannen van de stempas.  
5 keer stempassen dubbel gescand, dit 
verschil word zo verklaard: 
verbindingsproblemen met de app. 
Stembureau 325 ( de bibliotheek in de 
vensterschool in Vinkhuizen deed deze 
verkiezing niet mee. Veel stemmers 
liepen hier naar toe en de bibliotheek 
melde dat ze niet op de hoogte waren 
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gesteld). 
Onbekendheid kiezer dat ze recht 
hebben op 1 keer nieuw stembiljet als ze 
verkeerd hebben gestemd. Tip: 
voorlichting aan kiezer geven via stempas 
of begeleidende brief. 
Op turflijst en bijlage proces verbaal kan 
niet apart de lijsttrekker worden ingevuld 
qua aantal stemmen en dientengevolge 
ook niet het aantal stemmen op de rest 
van de kandidaten. Oftewel splitsing niet 
mogelijk.  

326 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

327 21:04 kiezer vond het onduidelijk 
aangegeven waar gestemd kon worden 
in Vinkhuizen (in het donker niet goed 
zichtbaar). 

N.v.t. Één stempas (HV.0014.327.0282.) werd 
tijdens het scannen eerst geweigerd en 
vervolgens goedgekeurd. De stempas is 
als geldig beschouwd en het 
stemformulier is uitgegeven.  

328 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

329 N.v.t. N.v.t. Stembus was afgeleverd in afgesloten 
ruimte waar wij geen sleutel van hadden. 
Er is tijdig een reservebus gebracht door 
mobiel team van de gemeente. 
Er is 1 stempas dubbel ingevoerd in de 
stembureau app door een storing in de 
verbinding (HV.0014.329.0715.) 

331 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
332 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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334 Twee kiezers hebben aangegeven geen 
verkiezingskrant te hebben ontvangen. 
Postcode 9744 GP en 9744 JB.  

N.v.t. N.v.t. 

335 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

340 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

341 N.v.t. N.v.t. De aantallen in de app wijten af van de 
volgnummering waarschijnlijk door de 
technische problemen (passen dubbel 
ingevoerd) 

342 Stemhokjes zijn te krap voor mensen in 
een scootmobiel. Dit probleem is 7 keer 
genoemd.  

N.v.t. De hoofdingang van de zorginstelling 
wilde ’s avonds niet goed open. 1 
stembureaulid heeft de deur moeten 
bewaken.  

350 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

400 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
401 N.v.t. N.v.t. Één van de kiezers verzocht haar Student 

& Stad trui uit te trekken, maar ondanks 
twee verzoeken, persisteerde ze de trui 
uit te trekken.  

402 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

404 N.v.t. N.v.t. Lijst 2 per ongeluk 22 ingevuld in plaats 
van de correcte 14. 

410 Één van de kiezers merkt op dat 
bewegwijzering niet duidelijk is. Na het 
bezwaar is er extra bewegwijzering 
geplaatst. 

N.v.t. Één stempas is gerekend als volmacht, 
volgnummer 16 .  
De Ipad heeft stempas nummer 59 
tweemaal gescand tijdens de storing.  

415 N.v.t. N.v.t. App liep niet goed, waardoor iemand zijn 
pas 2 keer is gecheckt. Telling van de 
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stempassen klopt. De telling van de app 
is 1 te hoog.  

430 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

431 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
440 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

450 N.v.t. N.v.t. We hadden vaak problemen met de Ipad 
en daarom handmatig geteld. Vandaar 
het gekras op de stempassen, aangezien 
we deze op een later moment hebben 
gescand.  
Stemkaart 0014.008.0210 ebben we 
vermoedelijk per ongeluk 2 keer 
geprobeerd te scannen (uiteindelijk maar 
1 keer ingevoerd), daarna leek de telling 
van de Ipad en stempassen weer overeen 
te komen.  

451 N.v.t. N.v.t. Stembureau app wekte niet rond 11:15, 
op advies van de helpdesk overgegaan op 
handmatig tot 11:30 , ook weer rond 
12:30 – 13:00. Deze biljetten zijn later 
alsnog gescand in e app.  

457 N.v.t. N.v.t. Door autopech misten we 1 persoon (v/d 
3) die zouden starten en konden we het 
stembureau niet open openen om 7:30. 
Helaas hebben we mensen weg moeten 
sturen/verzoeken om later terug te 
komen (3 mensen).  
Storing app waardoor handmatig 
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gecontroleerd.  
Verlichting stemhokje minimaal, dus 
lamp bijgeplaatst.  

501 Zittend stemmen wordt als bijna 
onmogelijk gezien. 

N.v.t. N.v.t. 

502 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

503 N.v.t. N.v.t. Vanochtend om 6:45 werd de weg 
afgezet bij de Nesciolaan/Emmalaan en 
verder niet aan de weg gewerkt. De 
stemmers hebben hier over gemopperd, 
omdat het stembureau hierdoor erg 
slecht bereikbaar is geweest vandaag.  

504 N.v.t. N.v.t. 1 kiezer heeft stempas ter plekke 
verscheurd en achtergelaten, heeft niet 
gestemd.  

505 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

506 Klacht i.v.m. ID bewijs uit 1996 die niet 
geaccepteerd is. 

N.v.t. N.v.t. 

508 N.v.t. N.v.t. Ik heb op aanraden van de beheerder 
van de Tierof (ons stempunt) gevraagd 
om een extra aanduiding (klapbord) op 
de dorpsweg in Ommen. De gemeente 
medewerkers die hiervoor kwamen 
zieden dat hiervan nooit sprake was 
(terwijl dit volgens de beheerder van de 
Tierof wel het geval was). Het bord is dus 
niet geplaatst. De 4 heren hebben wel 
geruime tijd koffie gedronken, daarna 
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nog 243 personen gehad die het bord op 
de dorpsweg misten.  
Dhr. Sirothman kwam met een 
Amerikaans paspoort, zonder 
verblijfsvergunning. Deze had hij moeten 
inleveren. Na telefonisch contact met de 
‘helpdesk’ mocht hij toch stemmen. Hij 
blek az Nederlander te zijn (sinds 
30/10/2018). 
Vanwege het ontbreken van een 
kandidatenlijst hebben wij één stembiljet 
(op aanraden van de helplijn) 
omgebouwd tot kandidatenlijst. Deze lijst 
is weer terug gedaan bij de ongebruikte 
stembiljetten.  

509 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

510 N.v.t. N.v.t. Principieel bezwaar: geageerd tegen 
legitimatieplicht. 

511 N.v.t. N.v.t. Stem app was niet stabiel. 

512 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

514 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

515 N.v.t. N.v.t. Door problemen met de Ipad zijn er 2 
stempassen dubbel geteld. Vaak + veel 
storing.  

516 Geen stemlijst meer thuis ontvangen.  
Stembus sticker op voorzijde i.p.v. op 
deksel. 

N.v.t. N.v.t. 

517 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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601 N.v.t. N.v.t. Stempasnummer 54 per ongeluk twee 
keer gescand in Ipad. Om de telling 
kloppend te krijgen is stempasnummer 
53 niet gescand (wel gecheckt in ros). 

602 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
603 Kandidatenlijst is niet voor de 

verkiezingen verstuurd. Verwezen naar 
overzicht op stembiljet. Mogelijk is niet 
opgevallen dat de kandidatenlijst niet 
meer afzonderlijk is verstuurd maar 
opgenomen is in de verkiezingskrant. 

N.v.t. N.v.t. 

604 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

605 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
606 N.v.t. N.v.t. De stembus ontbreekt konden niet op 

tijd open. Eerste 4 stemmers konden niet 
stemmen.  
De ingang van het gebouw heeft een 
drempel.  

607 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
608 N.v.t. N.v.t. De stembureau app functioneerde niet 

op alle momenten, het scannen van de 
stempas lukte dan niet. Probleem 
speelde op de ochtenduren.  

 


