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“Beste raadsleden, 

Namens burgemeester Aucke van der Werff, stuur ik u deze mail omdat er vanuit de 

media vragen zijn over de gang van zaken rond de stemuitslagen van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Wat wij steeds communiceren is dat we het 

verkiezingsproces zo zorgvuldig mogelijk hebben georganiseerd maar ook dat het 

mensenwerk blijft. We onderkennen dat er fouten zijn gemaakt maar hebben onderzocht 

dat dit niet tot wijzigingen zou leiden. Noch qua uitslag van de partijen, noch qua positie 

van de raadsleden. Er zijn twee momenten om tot hertelling over te gaan. De betrokken 

partijen in Noordoostpolder hebben daar geen gebruik van gemaakt. Op dit moment zijn 

er wettelijk geen mogelijkheden meer om tot hertelling over te gaan. Het OM zoekt 

daarnaast uit of de gang van zaken in Bant aanleiding geven tot het doen van aangifte. 

Zolang dat onderzoek loopt, kunnen wij daar niet op in gaan. U mag er van uitgaan dat 

we bij de komende verkiezingen nog scherper zullen toezien op het correct verlopen van 

het stem- en telproces”. 

 

Vragen d.d. 12 mei: 

Wat betekent dit? 

“We onderkennen dat er fouten zijn gemaakt maar hebben onderzocht dat dit niet tot 

wijzigingen zou leiden. Noch qua uitslag van de partijen, noch qua positie van de 

raadsleden.” 

 

Antwoord: 

Het betekent dat bekend is dat er fouten zijn gemaakt. Dit is namelijk zelfs 

opgenomen in het procesverbaal van het centraal stembureau. 

Het ging specifiek om het (vermoedelijk) verkeerd toedelen van 28  

voorkeursstemmen op de lijst van de VVD. 

Deze (vermoedelijke) administratieve fout is ook door het centraal stembureau 

en bij het onderzoek van de verkiezingsuitslag vanuit de raad betrokken. Gezien 

het aantal stemmen waar het hier om ging en de verdeling van alle stemmen, 

had dit aantal geen invloed kunnen hebben voor de verdeling van de 

voorkeurszetels. Dus was hertelling niet nodig. 

 

Daarnaast is het uiteraard zeer aannemelijk dat er telfouten zijn gemaakt (of 

andere administratieve fouten zouden kunnen zijn geweest), die niet ontdekt 

zijn bij het invullen van de processen verbaal en de eindcontroles. Met 19.778 

geldige stemmen op kandidaten, 55 blanco en 52 ongeldige stemmen over 25 

stembureaus zou een 100% correcte telling een grote onwaarschijnlijkheid zijn. 

Stemmen tellen blijft mensenwerk. 

 

De processen verbaal van de stembureaus (vrijwillige inzet) zijn gecontroleerd 

op het gemeentehuis. Met het presenteren van de uitslag op kandidaatsniveau 

per stembureau is maximale transparantie geboden in de getelde stemmen. Het 

is weliswaar vervelend dat hierdoor (mogelijke) telfouten gemakkelijk en snel 

door burgers herkend kunnen worden en dat dit tot discussie leidt, maar een 

transparant verkiezingsproces vinden wij belangrijker dan het vermijden van 

openbare meningsvorming over het democratische verkiezingsproces. 

 

Na de vaststelling van de uitslag door het centraal stembureau op 21 maart zijn 

2 emails binnengekomen, 1 van een kandidaat van de SP en 1 van een 

kandidaat van de D’66 waarin werd gemeld dat er mogelijk telfouten zijn 

gemaakt. Deze meldingen zijn voorafgaand aan de raad van 25 maart met de 

commissie besproken. Daarna deed een kandidaat van de PvvP persoonlijk een 

aanvullende melding.  

 

Uitsluitend een hertelling had zekerheid kunnen geven. Echter, gezien de aard 

van de bekende meldingen, die het betrof, kon dit geen gevolg hebben voor de 

zetelverdeling (ook niet voor de voorkeursstemmen). 
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Op 23 april kwam een melding van een kiezer binnen. Dit betrof een melding die 

overeenkwam met de melding van D’66 en later PvvP (namelijk mogelijk 

verloren voorkeurstemmen voor de heer Punter). 

 

In totaal gaat het om een beperkt aantal meldingen voor vaststelling van de 

uitslag waarvan het bijzonder onwaarschijnlijk is dat ze een effect zouden 

hebben gehad op de uitslag en die bovendien zijn meegewogen in de 

besluitvorming. 

 

Waarop is die zekerheid gebaseerd? 

Antwoord: 

Zie bijlage. 

 

 
Contactpersoon: Francien van Golen 
Datum:   16 mei 2014 
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BIJLAGE 

 

 

Uitslag per partij 

 

De kiesdeler is 682 stemmen. Dus 682 stemmen voor een partij levert een zetel op. Dit 

levert voor de Noordoostpolder als totaal 26 zetels op. Er zijn er 29 te verdelen dus er 

zijn 3 restzetels. De 3 restzetels zijn in 3 rondes verdeeld. De restzetelverdeling gaat 

volgens het systeem van de grootste gemiddelden. In de eerste ronde was deze voor het 

CDA, tweede ronde voor de Christen Unie/SGP en in de derde ronde was deze voor Ons 

Noordoostpolder.  

 

Het kleinste stemmenverschil tussen partijen is 17 op basis van het systeem van het 

grootste gemiddelde. Om de eerst volgende partij in elke ronde de restzetel te laten 

krijgen was een verschil in aantal tussen de 50 en de 80 nodig geweest. Met dit aantal is 

het onwaarschijnlijk dat de restzetelberekening een ander resultaat zou opleveren met 

het beperkte aantal signalen van telfouten. De restzetelverdeling is terug te vinden in het 

proces verbaal.    

 

Om te constateren of er grote fouten zijn gemaakt in het aantal uitgebrachte stemmen 

per partij is tevens gekeken naar het aantal telefonisch doorgegeven stemmen per partij. 

Dat is de uitslag zoals die is gepresenteerd in het gemeentehuis. Alle stembureaus tellen 

eerst de aantallen per partij. Deze aantallen worden doorgebeld naar de gemeente en 

daar gepresenteerd als de voorlopige uitslag. Vervolgens wordt op kandidaatsniveau 

geteld.  

 

Het verschil tussen het aantal stemmen in de uiteindelijke uitslag en het aantal 

telefonisch doorgegeven stemmen per partij over 25 stembureaus is te verwaarlozen.  

Zie onderstaand. 

 
Partij Aantal stemmen 

 
procesverbaal 

      1 CDA 4.420 

 

4427 

 

+7 

     2 VVD 2.234 

 
2226 

 
-6 

     3 PVDA/GL 1.643 

 

1646 

 

+3 

     4 CU/SGP 3.071 

 

3077 

 

-6 

     5 PU 2.289 

 
2295 

 
+6 

     6 ONS 1.797 

 

1795 

 

-2 

     7 D66 1.425 

 
1425 

 
0 

     8 PVVP 834 

 

839 

 

+5 

     9 SP 2.047 

 

2048 

 

+1 

     Overzicht 19.760 

          

Overigens gaan de (bekende) gemelde (vermeende) fouten veelal over de verdeling van 

voorkeurssttemmen binnen een partijlijst en niet over verdeling tussen de partijen. Daar 

is aanvullend naar gekeken. 

 

Uitslag voorkeursstemmen 

 

Om op basis van voorkeurstemmen gekozen te kunnen worden in de raad (dus afwijkend 

van de lijstvolgorde) heeft een kandidaat tenminste 170 stemmen nodig. Dit is 25% van 

de kiesdeler. Zie artikel P15 van de Kieswet, zeteltoewijzing met voorkeursstemmen. 

 

Onderstaand de meldingen zoals die zijn binnengekomen. De afstand tot de 

zeteltoewijzing met voorkeursstemmen is een groot aantal stemmen. De aangedragen 

(mogelijke) telfouten zijn niet altijd te duiden, uitgezonderd de vastgestelde (mogelijke) 

administratieve fout met betrekking tot de lijst VVD in stembureau Bant (28). 
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Melding van de SP: 

1. Belinda van de Sluijs totaal 41 stemmen (129 stemmen tekort voor 

voorkeursstem) een aantal mogelijke fouten (1 persoon en 1 gezin); 

2. Fenny Guldemond totaal 4 stemmen (166 stemmen tekort voor een 

voorkeursstem). In Bant zou op haar gestemd zijn (aantal onbekend). 

 

Melding PvvP en melding kiezer na vaststelling uitslag: 

- Twijfel of er juist geteld is in Bant aangezien geen enkele stem is uitgebracht op 

de heer Jannes Punter die woonachtig is in Bant. 

- Jannes Punter, totaal 19 stemmen (151 stemmen tekort voor voorkeursstem) een 

2-tal mogelijke fouten in Bant en mogelijk 1 in Emmeloord. 

 

Melding D’66 Stembureau Bant: 

Kandidaten die niet uit Bant komen en er ook geen binding mee hebben, konden 

kennelijk toch rekenen op een aanzienlijk aantal stemmen. Er staat een Bantenaar op de 

lijst die geen enkele stem in eigen dorp heeft behaald. 

- Jan Doornbos CDA heeft 20 stemmen gekregen in Bant. 

- Lisette Menu VVD heeft geen stemmen gekregen in Bant.  

- Albert Klein PvdA/Groen Links heeft 10 stemmen gekregen in Bant. 

- Ab Hars en Tineke Smit Politieke Unie, hebben beiden 8 stemmen gekregen in 

Bant. 

- Arjan van de Beek, Ons Noordoostpolder, heeft 1 stem gekregen in Bant. 

- Wim van Wegen. D’66 heeft 99 stemmen gekregen in Bant. 

- Doede Pausma, Ons Noordoostpolder, heeft 10 stemmen gekregen in Bant en is 

daar niet woonachtig. 

- Jan Brands, PvvP heeft 11 stemmen gekregen in Bant en is daar niet woonachtig. 

- Jannes Punter, PvvP heeft geen stemmen gekregen in Bant. 

- Henri van Ulsen heeft 28 stemmen gekregen in Bant en is daar niet woonachtig 

(zie procesverbaal Bant). 

 

Procesverbaal Bant: 

Een stembureaulid twijfelt  of de 28 stemmen uitgebracht op de heer Van Ulsen in Bant 

wel aan hem toebehoorden, in plaats van aan een andere kandidaat van de VVD. 

 

Reflectie: 

Naast vermoedens vanuit D66, die deels bevestigd worden door de –mogelijke- 

administratieve fout binnen de VVD-lijst, is het nu achteraf aannemelijk dat daar meer 

telfouten zijn gemaakt. 

Deze constatering had uiteraard op het stembureau moeten worden gedaan tijdens de 

telling en bij de controle. Bij de controle achteraf op het gemeentehuis kon dit niet meer 

worden vastgesteld (de stemmen moeten daar verzegeld worden aangeleverd en alleen 

het procesverbaal wordt gecontroleerd, waarbij de –mogelijke- administratieve fout van 

de VVD ontdekt werd). 

 

De VVD heeft 3 zetels. Alle 3 op basis van voorkeurstemmen. De heer Wielenga, De heer 

Keur en mevrouw Blokhuis. De overige kandidaten van de lijst hebben onvoldoende 

stemmen om de drempel van 170 stemmen te halen ook al zouden alle 28 stemmen aan 

hen toebehoren. 

 

Verder is het kleinste verschil met de voorkeursdrempel aan de orde bij de heer Van 

Wegen. Hij haalde de drempel dus in feite, maar door het verschil tussen mevrouw Van 

de Velde (192) en de heer Van Wegen (184), 8 stemmen, haalde hij de raadszetel niet 

binnen. Met 9 stemmen meer (of minder voor mevrouw Van de Velde) was de heer Van 

Wegen in de raad gekomen. Gelet op het aantal stemmen uitgebracht op de heer Van 

Wegen in Bant (99) en mevrouw Van de Velde (5) is het niet aannemelijk dat er daar een 

telfout van meer dan 8 stemmen is gemaakt. 
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Situatie na benoeming raad 

 

Hertelling is niet meer aan de orde, want de uitslag is vastgesteld. De verzegelde zakken 

met stembiljetten zijn er nog wel, maar mogen niet geopend worden. Alleen als het 

Openbaar Ministerie denkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd, kunnen de zakken nog 

worden geopend. 

 

Nu de raad geïnstalleerd is zal bij het ontstaan van een vacature de lijstvolgorde leidend 

zijn. Zie artikel W1 kieswet. Dat betekent dat het aantal voorkeursstemmen er niet 

langer toe doet op dit moment. 

 


