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Zitting 1964-1965-7940
Wijziging van de Kieswet en van
de gemeentewet
NOTA VAN WIJZIGINGEN
(Ingezonden 9 augustus 1965)
Nr. 6

In artikel I van het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht:
I
Punt 20 wordt gelezen:
Artikel I 6 wordt als volgt gewijzigd:
A. De punt aan het slot van de eerste volzin van het tweede lid wordt vervangen door een komma. Toegevoegd wordt:
hetzij op de dag der stemming in het stemlokaal, bij de ingang
daarvan, duidelijk leesbaar in afdruk op te hangen.
B. In de tweede volzin van het tweede lid wordt na „voorletters" ingevoegd: , overige aan de naam toegevoegde aanduidingen.
C. Het derde lid wordt genummerd vierde lid.
D. Ingevoegd wordt een nieuw derde lid, luidende:
3. Indien de lijsten van kandidaten niet in afdruk aan het
adres der kiezers worden bezorgd, worden zij in de nieuwsbladen van de gemeente gepubliceerd.
II
Ingevoegd wordt punt 24a, luidende:
Aan artikel I 11 (oud: I 12) wordt een derde lid toegevoegd,
luidende:
3. Het stembureau bepaalt, wie als tweede en derde lid van
het stembureau optreden.
III
Onder punt 27 wordt het tweede lid van artikel I 17 gelezen:
2. De verdere inrichting van het stemlokaal, het aantal
stemhokjes en stemmachines alsmede de plaatsing en de inrichting van de stemhokjes en van de stemmachines worden
geregeld bij algemene maatregel van bestuur.
IV
Onder punt 30 wordt artikel I 25, eerste lid, onder e, gelezen:
e. de machine moet zijn voorzien van in een afsluitbare
ruimte geplaatste, van de buitenzijde niet zichtbare telwerken,
die het aantal der op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen
aangeven, alsmede van een in die ruimte geplaatst telwerk, dat
op van de buitenzijde zichtbare wijze aangeeft het aantal
malen, dat de machine is gebruikt.
I

V
Punt 35 wordt gelezen:
Aan artikel I 37 (oud: 131) wordt een volzin toegevoegd,
luidende:

Indien een stemmachine wordt gebezigd, worden alsdan
door de voorzitter het bedieningspaneel alsmede de knop of
hefboom, door middel waarvan de machine voor het gebruik
door de kiezer in gereedheid wordt gebracht, afgesloten of
vergrendeld.
VI
Onder punt 50 wordt in plaats van „gemeentebestuur" gelezen: „het gemeentebestuur".
VII
Ingevoegd worden de volgende punten:
63a
Aan artikel U 1 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. De kennisgeving strekt de benoemde tot geloofsbrief.
63b
Artikel U 2 wordt als volgt gewijzigd:
A. Het eerste, derde en vierde lid vervallen.
B. Het tweede en vijfde lid worden genummerd onderscheidenlijk eerste en tweede lid.
VIII
Onder punt 66 wordt na ,,W 6, derde lid," ingevoegd:
eerste volzin.
IX
Onder punt 71 wordt in onderdeel A in plaats van „vijfentwintig gulden" gelezen: vijftien gulden, en in onderdeel B in
plaats van „vijftig gulden": dertig gulden.
X
In punt 75 vervalt onderdeel C. De onderdelen D, E en F
worden geletterd onderscheidenlijk C, D en E.
XI
Toegevoegd wordt punt 76, luidende:
In de tabellen A en B, bedoeld in artikel E 1 der Kieswet,
worden de namen „Noordbrabant", „Zuidholland" en „Noordholland" gewijzigd in onderscheidenlijk: Noord-Brabant, ZuidHolland en Noord-Holland.
De Minister van Binnenlandse Zaken.
J. SMALLENBROEK.

