Model II: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

Bijlage 1: verslag bezwaren stembureau
Dit verslag vermeldt alle bezwaren die staan vermeld in de processen-verbaal van de stembureaus. Noteer geen
persoonsgegevens van kiezers.

De processen-verbaal van de stembureaus vermelden de volgende bezwaren:

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

Bezwaren van kiezers tijdens de
stemming
Kiezer zou graag een blanco vakje
inkleuren. Dat is duidelijker.

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

-

-

Meneer wilde graag dat de gordijntjes in
de stemhokjes terug zouden komen.
Mijnheer X beklaagt zich over beperkte
informatievoorziening over volmachten
voor inwoners uit andere gemeente.
Verlichting door led-balkjes op batterijen
is niet voldoende.
Mevrouw zegt dat er op een site van de
overheid staat dat je in elke gemeente
kunt stemmen. Zij woonde niet in
Groningen en had geen kiezerspas. We
hebben haar uitgelegd dat ze helaas niet
in Groningen kon stemmen maar dit
moet doen in haar eigen gemeente.

-

Stempas die voor ons zichtbaar uit
envelop kwam leverde melding; is al
gescand. Is in de chat gemeld. Kiezer
heeft gestemd.
1 stembiljet i.v.m. vergissing van kiezer,
nieuw stembiljet uitgereikt.
-

-

-

-

Een persoon liep weg met stembiljet. Is
niet in stembus beland.

-

001
002
003
004

006
007

008

4. Onregelmatigheden of
bijzonderheden tijdens de stemming en
telling
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009
010

Iemand vond dat de stemhokjes 180
graden andersom moeten staan, zodat er
niet naar binnen gekeken kan worden.

Eén volmachtbewijs is zonder
handtekening, omdat de volmachtgever
deze ook niet op haar identificatie had
staan. De reden hiervoor is dat mevrouw
95 jaar is en daar niet meer toe in staat
was lichamelijk.
Een mevrouw met een Duits en
Nederlands paspoort heeft hier haar
stem uitgebracht, maar ze vertelde dat
ze haar stem in Duitsland ook al had
opgestuurd. Ze heeft dus onrechtmatig
hier gestemd (2x voor de EU
verkiezingen).
-

011
012
013

-

-

014
016

020

Kiezer heeft het verzoek om beter te
kijken naar het advies van het
stembureau. Hij werd nu geadviseerd om
naar een stembureau te gaan wat niet
het dichtstbijzijnde stembureau was.
Gorechtkade 48 was dicht. Hierdoor
advies voor Oosterkerk. Beide
stembureaus waren voor meneer verder
weg dan het Leger des Heils. Betreffende
meneer woont aan de gorechtkade 24. Is
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naast het Leger des Heils.
-

-

Volmacht nr. 6 (EP/0014.112.0606) 2x
ondertekend door gevolmachtigde. Had
algemene volmacht mee. Volmacht
goedgekeurd, 2 stembiljetten
meegegeven.
-

021

022

Een mevrouw had een onderhandse
volmacht van haar vader uit Vlagtwedde
mee met een ingevuld formulier van de
site van de overheid (bijgevoegd). Op de
site was echter niet duidelijk vermeld dat
het formulier opgestuurd had moeten
worden voor een kiezerspas. Hierdoor is
meneer zijn stem verloren gegaan.
Bij een volmacht gaf de app aan dat er al
eerder was gestemd, maar bij het
aanvinken van ‘nee’ werd de stem
gewoon geteld.
-

Gevraagd aan een mevrouw of ze niet bij
haar dochter in het stemhokje wilde gaan
staan.
1 volmacht gescand als stempas.
1 volmacht gescand als zijnde stempas.
-

023
024
025
026
030
031
032
040

-
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042

-

-

-

-

Diverse meldingen dat er geen kieslijsten

-

Een stembureaulid was te laat wegens de
lastig te vinden locatie van het
stembureau. Dit is van meerdere mensen
gehoord, hoewel dit niet als bezwaar
werd geuit. Wellicht is een extra bord op
de stoep handig voor de volgende
verkiezing.
In één van de stemhokjes was een
verkeerd potlood neergelegd. Was een
rood potlood maar met zwarte stift. Eén
van de kiezers meldde het. Die heeft
alsnog met rood ingekleurd. Het is helaas
mogelijk dat toch een aantal stemmen
ongeldig zijn. Gemeld via Hulplijn.
Aanvullend: vanochtend vroeg was hier
een SB-lid van SB43. Die dacht dat hij hier
moest zijn. Die heeft de potloden in de
hokjes gelegd. Toen vz. kwam
(opgeroepen van standby-lijst) is wel
gecheckt of potloden in de hokjes lagen
maar niet gecheckt of het rode potlood
rood schreef.
1 kijker aanwezig i.h.k.v. Geen Peil.

043

046
047
048
050
051
060
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vanaf thuis waren bezorgd. Met name op
de Wilhelminakade.
Diverse kiezers zijn in verwarring bij het
stemmen met een volmacht, of een
origineel ID/paspoort/rijbewijs ook mag
omdat er expliciet staat dat er een kopie
hiervan moet worden meegenomen (2e
streepje achterkant)!
-

061

-

Wel 2 personen aanwezig. Zij hadden
geen bezwaren.

Bord op straat mag groter.
-

-

062
071
072
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Stembus stond niet op afgesproken plek
waar een sleutel van aanwezig was, maar
in een afgesloten ruimte. De
ophaaldienst heeft in overleg met het
projectteam de deur geforceerd.
Stembureau kon alsnog om 07:30u.
open. De kosten worden door de
gemeente vergoed (reparatie / herstel).
Twee stempassen zijn afgegeven, deze
stempassen waren ongeldig omdat ze
reeds waren vervangen: 1x door
kiezerspas, 1x door een schriftelijke
volmacht. De ongeldige passen bevinden
zich in enveloppe 1.
2 personen hebben de telling
bijgewoond.
Er is op de app 1x te vaak een kiezerspas
ingevoerd.
-

074

-

-

Bordewijklaan 114 heeft geen kiezerslijst
ontvangen.
Mevrouw vond dat het zijl gevaarlijk lag.
Stadsbeheer was er snel na het doen van
de melding. Snel opgelost.
Mevrouw wilde een volmachtstem
uitbrengen voor haar dochter. Zij had
echter al zelf gestemd, dus dit mocht
niet. Ze werd extreem boos en
verscheurde de stempas.
3 mensen hadden geen kandidatenlijst
ontvangen.

-

Fout ingevuld / (nieuw biljet gegeven) II
Lampjes stemhokjes werkten niet goed,
wel opgelost.
Om 7.00 uur meldde een meneer zich om
te stemmen want naar zijn zeggen was
het zo in de krant vermeld; meneer heeft
niet gestemd.
Voorzitter was te laat (verslapen)
We hebben iemand van Geen Peil gehad
tijdens betelling.
n.v.t. ten tijde van stemming.
Medewerker van Geen Stijl is aanwezig
bij de telling.

076
080
081
100
101
102
103
105
106
107
108

110

-
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111
112

114
115
120

5 mensen gaven specifiek aan dat er
meer bekendheid over moest komen.
Tegen identificatieplicht (zie bijlage) 
“ID mee om te stemmen? Nederland
controle staat.”
Een kiezer maakt bezwaar tegen de
identificatieplicht.

-

-

-

Een kiezer, woonachtig in Oostenrijk kon
niet stemmen voor iemand die haar had
gemachtigd. Ze vond dat erg onduidelijk
aangegeven.
Lijst PvdD bevat niet aanduiding m/v.
Tip: Maak touwtje zo lang dat zowel links
– als rechtshandigen het goed kunnen
gebruiken.
-

130

131
133
134
140

“Een ander stembureau zit veel
dichterbij; raar dat ik hier naartoe
gestuurd word.” Is uitgelegd dat dit zo
werkt; vonden ze geen bevredigend
antwoord.
Ruimte te donker, graag meer licht.
-

-

-

-

-

Iemand van Geen Stijl bij telling
aanwezig.
-

142
143
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151

Mevrouw: Stond in de krant 06:30 open.

-

Volmacht werd geweigerd omdat deze
niet op de stempas is ondertekend (maar
op een ander formulier). Mevrouw was
boos dat ondertekende kopie van
stempas zoon niet geldig is (de heer
woont in het buitenland).
-

-

Zie klacht (180). Begeleiding blinde
vrouw.

-

-

-

Verschillende mensen hadden begrepen
/ gewenst dat het stembureau eerder
open zou zijn. In de buurt weinig
stembureaus die eerder open zijn.
Tijdens het voorlezen wel genoeg
stemmen voor PVDA geturft, met
natellen missen we tot 2x toe 1 stem. Let
op: in app per ongeluk wel 92 ingevuld.

152
161

162
171
172

-

1 van de volmachtgevers (nr. 11) was niet
in staat om te ondertekenen (stond op
ID-kaart), gemachtigde wel toegelaten
tot de stemming.
Stemhokje stond niet handig i.v.m.
ruimte / looproute bewoners. Volgende
keer meer naar zijkant.
Rooster 1e lid te lang middenblok (i.v.m.
avondeten).
-

174

180
181
183
200
201
202
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211
215
220

221
222
223
230

260
261

262
263
266
267
268

Klacht over de toegang voor rolstoelen.
Onduidelijkheid over de twee ingangen
van de school & aantonen van de
looproute.
Meneer heeft stempas + ID + volmacht
mee, woont in Groningen, ingeschreven
in Roosendaal. Heeft pas zonder logo
gemeente of QR. Geen kiespas, dus mag
eigen stem en volmacht niet uitbrengen.
Het stemhokje is niet goed geschikt voor
personen met een scootmobiel.
Kiezer ging naar oude locatie (het
Heerdenhoes) en trof daar meerdere
kiezers. Vraag was of daar op de deur
niet een verwijzing naar andere
stembureaus verwezen kon worden.
Mijnheer heeft er bezwaar tegen dat de
officiële uitslag pas zondagavond bekend
gemaakt wordt.
-

-

-

Tip voor de volgende keer. Er zijn 2
ingangen in de school. Wellicht kunnen
er ook 2 looproutes komen i.v.m.
onduidelijkheden volgens stemmers.
Te weinig bewegwijzering om locatie
stembureau te vinden.
Kiezer kwam met kiezerspas en
volmacht. Volmacht is aangeslagen als
stempas. Hierdoor verschil in aantallen.
Envelop 4 weer opengemaakt i.v.m.
toevoegen kiezerspassen.
-

-

-

-

2 aanwezigen bij de telling.
-

-

-
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300
301

-

-

Een vrouw had twee stempassen
ontvangen, 1 met QR-code en 1 zonder
QR-code. We hebben de stempas met de
QR-code gescand en deze was goed, dus
we hebben de vrouw 1 stembiljet
gegeven en we hebben de stempas
zonder QR-code onbruikbaar gemaakt.

Kiezer klaagt dat hij de ingang van het
stembureau niet kon vinden. Hij had
stempas van ander stembureau en zocht
op munusstraat (304 ingang
arcaciastraat). Oplossing; op boom in
munusstraat pijl geplakt richting
doorgang naar Arcaciastraat.
-

-

-

Bewoners van Zonnelaan 8 krijgen het
(stem)advies om te stemmen aan de
Eikenlaan, terwijl wij (het stembureau)
op Zonnelaan 8 zitten.
-

-

-

302

304
305

311
312

313
314
316

Meneer in scootmobiel wou via het
schoolplein het stembureau betreden,
maar door bepaalde hekken werd het
hem bijna onmogelijk.
-
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320
321
322

Kiezer wou plaatjes bij de namen.
-

-

-

-

-

-

De toegangsverlening na 18:00 is een
aandachtspunt. De deuren gaan dicht
i.v.m. veiligheid. Bij de 1e deur moet je
aanbellen en gaat dan open en de 2e
deur ging steeds dicht en kon enkel met
een stoel voor de sensor open blijven.
Dat moet anders kunnen.
Het stemlokaal is koud en vies. Voldoet
aan de eisen. Mensen vinden het stinken
en komen niet binnen i.vm. allergie.
Leden moeten verplicht kleding wassen.
Toiletten goor.
De eerste kiezer heeft met een grijs
potlood gestemd. Het hokje is daarna

323
324
326
327

328
329
331
332
335
340
341
342
350
400
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401

402
404
410
415
430

431
440
450
451
457

Meneer was ontevreden over het feit dat
hij niet op een later moment een
volmachtstem mocht uitbrengen. Wij
hebben dit wel aangegeven op het
moment dat hij zijn eigen stem uitbracht.
Alleen in eigen gemeente stemmen
wordt als beperking ervaren. Vooral
omdat het om EP gaat.
Andere locatie. Minder prettig.
-

-

rood gekleurd.
-

-

-

-

Iemand gaf aan dat hulp bij invullen van
het stembiljet bij een slechtziende niet
mag.
Begeleidingsbrief stempas: kiezer merkt
op dat hoofdtekst is in U-vorm terwijl
aanwijzing rechtsboven in jij-vorm is.
Vindt dit niet akkoord, zie bijgevoegde

-

2 volmachten zijn opgevoerd als 2
stempassen (182 & 183).
-

-

-

501

502
503

504
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brief.
-

-

i.v.m. de feestweek / buurtborrel was de
entree van het stemlokaal niet optimaal
bereikbaar.
De gemeente is vanmorgen geweest om
de stembus te brengen maar hebben
vervolgens de deur niet op slot gedaan
en het alarm er niet op.
-

505

506

Persoon heeft bezwaar & wil een klacht
indienen over de begeleidende brief.
Dient aangesproken te worden met “u”
i.p.v. “je”.
-

-

Stembureau verkeerd ingedeeld 
aangepast.

-

-

De Tiehof was open om 6.30 uur. Dit is
ook aangegeven in de multomap, pagina
over de locatie. De beheerder vindt dit
geen prettige manier van werken,
vanwege risico van diefstal. Ook is de
stembus onbeheerd, bereikbaar. De
toegang tot deTiehof is eenvoudig te
regelen via één van de leden van het
stembureau, dus afsluiten is geen
probleem. Wat ons betreft mag De
Tiehof dus afgesloten worden na het
brengen van de stembus.
-

508
509
510
511
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512
514
515

516
517
601

602

Mevrouw X kwam met volmacht van
moeder maar mocht zelf niet in dit
stembureau stemmen. Zij was
woonachtig buiten Groningen. Zij vond
het schandalig dat ze niet voor moeder
mocht stemmen!!
Waarom hangen er geen gordijntjes voor
de stemhokjes i.v.m. privacy!!
Hoogte van de plank in de “rolstoel”
stemhokje was vaak te hoog, of dit
aangepast kan worden, zeker op de
locatie Bloemhof.
-

-

Meerdere personen gaven aan geen
stemlijst te hebben ontvangen. M.n.
bewoners in de wijk Maarwold.

-

Rekenmachine doet het niet, blijft op 0
staan.

-

Een kiezer had een volmacht op
achterkant van een stempas van een
kiezer uit Amsterdam. De kiezer heeft na
advies van het stembureau over de
mogelijkheden alleen de eigen stem
uitgebracht.
-

603

604

Doordat stemmer verstandelijk
gehandicapt is, kan hij niet stemmen
zonder lichte begeleiding door het aantal
partijen. De familie heeft hierdoor niet
gestemd.
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605
606
607
608

-

-

-
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