
Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 7

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) Hofke van Marijke (1)

1. Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van het
stembureau).
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Aantal geldige volmachtbewijzen ( schriftelijk of via ingevulde
stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D)

2. Aantal getelde stembiljetten
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar
lichaam.
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Het totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

□

□

Ja. Ga verder met rubriek 4.

Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat
meer of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daarna verder met rubriek 4.

Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen, kiezerspassen
en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt vastgesteld:

□

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + B.2 + C.2 = D.2)

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
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□ Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe vaak hier
sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

□ Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
____________aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en
worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Lijst 1 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer Naam kandidaat & kandidaatnummer

de Groot, E.H.J.M. (Ernest) (m) van Riet, J.W. (Jan) (m) 26

de Zoeten, S.J. (Suzanne) (v) 2 van den Eijnden, M.J.M. (Tiny)(m) 27

van der Laan, K. (Klaas) (m) 3 Klaus, G.T.H. (Ger) (m) 28

Hendrickx, J. (Judith) (v) 4 van den Elzen, G.M.A.M. (Marcel) (m) 29

den Breejen, L. (Lodewijk) (m) 5 Vonk, J.W. (Han) (m) 30

van Geest, J.J.E. (Jacques) (m) 6 Helmich, M.K.N.M. (Maarten) (m) 31

Claassen, G.J.S. (Gerard) (m) 7 Toonen, A.W.J. (Albert) (m) 32

van den Boogaart, J.G.M. (Jos) (m) 8 van Zuijlen, Q.H. (Quintin) (m) 33 ' I
Lintermans, M.H.G.M. (Michel) (m) 9 de Laat, F.J.J. (Frans) (m) 34

Schoofs, P.T.M.A. (Petra) (v) 10 Nabuurs, J.A.G. (Jan) (m) 35

de Vrind, R.A.M. (Rob) (m) 11 Steenbakkers, W.M.P. (Wim) (m) 36

Wesel, 1. (Inge) (v) 12 Koppen, K. (Karin) (v) 37

Kuijpers, J.J.M. (Joseph) (m) 13 Brouwers, A.P.G. (Ad) (m) 38 I /
Zhu, S. (Sinyuan) (v) 14 Vlems, A.M. (Ad) (m) 39

van Otterloo, R.H. (Ruud) (m) 15 Baltussen, H.M.G.M. (Hent) (m) 40

Grutters, M.L.H.M. (Marius) (m) 16 Bosters, W.C.M.M. (Winfried) (m) 41

Teusink, H. (Henk) (m) 17 Post, M. (Maarten) (m) 42

Renders, J.J.P. (Jeanette) (v) 18 Groenink - Mastail, M.C.M. (Myrna) (v) 43

Oosten, W. (Wouter-Jan) (m) 19 van den Heuvel, P.J.M. (Peter) (m) 44

Wesel, A.J.R.A. (Jos) (m) 20 van Zantvoort, P.H. (Paul)(m) 45

van Beek, H.T.M. (Henk) (m) 21 van der Zanden, N. (Nathalie) (v) 46 3'
Bongers, A.A.M. (Noud) (m) 22 van Poppel, P.H.M. (Paul)(m) 47

van den Boomen, M.A.T.M. (Maarten) (m) 23 van den Broek, J.J. (Jos) (m) 48 ' 1
van der Wijst, J.H.A.M. (Jos) (m) 24 Voets, A.G.M. (Toon) (m) 49

Ludwig, T.W. (Tom) (m) 25 Janssen, J.G. (Gerrit) (m) 50

eon» ·SOIT.A.II Subtotaal •Il
Totaal (1 + 2)
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Lijst 2 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Daandels, H.A.W.M. (Eric) (m)

Leenders, J.G. (Jos) (m)

Bens, V.M.J.E. (Veerle) (v)

Brouwers, P.W.M. (Peter) (m)

Schram, Y. (Yvonne) (v)

Goets, J.L. (Julia) (v)

Loeffen, J.J.A. (John) (m)

Gijsen, P.H.L.M. (Paul) (m)

Stoffelen, J.W.M. (Jan) (m)

de Quaij, C.F. (Cas) (m)

Keijzers, J.H. (Jan) (m)

Schoonenberg, S.W.M. (Silvana) (v)

van de Rijt, A.M.J. (Toon) (m)

Vervoort, P.T.J. (Pieter) (m)

de Gooijer - Derksen, H.M. (Hennie) (v)

Poels, J.M.A. (Jan) (m)

Minten, J.T.M. (Jurgen) (m)

Kanters - Bastiaans, C. (Chantal) (v)

Roefs, J.H.J.M. (Jan) (m)

Ketelaars, P.C.M. (Peter) (m)

Martins Tak, J. (Julie) (v)

Meulensteen, A.J.L. (Tonny) (m)

van der Hulst - van Lierop, C.P.J.
(Caroline) (v)

van Zeeland, W.S.A. (Willeke) (v)

van den Broek, W.J.A. (Willem) (m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Naam kandidaat 8 kandidaatnummer

Stevens, P.I.M.H. (Peter) (m)

Lipman, R. (Rachna) (v)

van Kessel, E.J.L. (Erwin) (m)

van Schayik - de Vries, P.A. (Petra) (v)

Jaspers, A.J.P. (Toon) (m)

van Waas van de Borne, S. (Samuel) (m)

Vermeulen, J.P.W.M. (Hans) (m)

School, A.H.J. (Adri) (m)

Augusteijn, R.H. (Roel) {m)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Subtotaal 1 Subtotaal 2-

Totaal (1 + 2)
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Lijst 3-VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Aardoom, J.Y. (Jorin) (m)

van Zinderen, J.J.W. (Sjaak) (m)

Scherrenberg, J.J.M.W. (Joël) (m)

Versteegh, W.J. (Wessel) (m)

van Zutven, F.J.P.G. (Frank-Jan) (m)

Uijen, M.S. (Marc) (m)

van der Tol, P.A.C. (Peter) (m)

Janssen, F.C. (Frits) (m)

Steegman, R.L.J. (Robert) (m)

Maas, C.J.C. (Christel) (v)

Lommers, BAG. (Bram) (m)

Angevaren, C.M. (Carolien) (v)

Manders, T.C.P.M. (Theo) (m)

de Wit- van der Zanden, H.H.P. (Hilde) (v)

van Berlo, J.T.M. (Anne) (v)

Kooien, R.W. (Rick) (m)

de Bruijn, J.F.A. (Hans) (m)

Vereijken, J.H. (Hans) (m)

Klaassens, F.W.G.C. (Frank) (m)

Schlösser, M.M. (Marnix) (m)

Manders, W.J. (Walter) (m)

van Miltenburg, JAM. (Johan) (m)

«os ES9A
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Lijst 4 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naar kandldaat & kandidaatturtet

Vereijken, G.J.J. (Gäby) (v)

Oegema, S. (Sikko) (m)

de Mare, J.B. (Hans) (m)

Kastelijns, S.P. (Steven) (m)

Dortmans, L.L. (Leo) (m)

Welbers, J.A.T.M. (Han) (m)

van Roosmalen, M.J.P.A. (Mari) (m)

Bots, R.T.M. (Rob) (m)

Çifçi, 0. (Osman) (m)

Kamps, L.A. (Léon) (m)

Engels - Strijbosch, L.P. (Linda) (v)

van Rinsum, H.A.A.J. (Riny) (m)

Coppus, J.M.F.L. (Jerom) (m)

Nooijen, E. (Eefje) (v)

Jansen, J.A.F. (Jesse) (m)

Stevens, M.S.M. (Marja) (v)

Mathijsen, R.W.M. (Roeland) (m)

Berkers, E.J.G. (Driek) (m)

de Zwart, A. (Arie) (m)

Oskam - IJpma, M.E. (Minke) (v)

Derks, S.M. (Silvia) (v)

van Putten, K.T. (Keme) (v)

Totaal
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Lijst 5 - 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Plasmeijer, W.J. (Wim) (m)

van Orsouw, J.H.T. (Joop) (m)

Aangenendt, B.A.A.M. (Brigitte) (v)

Mol, F.J. (Frans) (m)

Bongers, J.W.M. (Hans) (m)

Timmers - van Dijk, A.A. (Agnes) (v)

van Ooijen, E. (Edmond) (m)

Liebregts, H.J.W.C. (Henry) (m)

Heckathorn, J.H. (John) (m)

Derks van de Ven - Poldervaart, R.D. (Ria)
(v)

Konings, G.A.J.A. (Ger) (m)

Hendriks, J. (Jan) (m)

van Hoek, J.T.M. (Jan) (m)

van den Hout, P.H.T. (Nellie) (v)

van der Biezen, J.W.M. (Jan) (m)

van Lierop, M.L.M. (René) (m)

van Hooft, G.O.P.C. (Gerard) (m)

van Kleef, A.G.B. (Ton) (m)

van der Zanden, J.K. (Jan-Karel) (m)

Kastelijn, P.J.T.M. (Petra) (v)

van Lierop, M.M.E.L. (Marita) (v)

van Mil, J.W. (Wil) (m)

Maasakkers, W.H.M. (wil) (m)

Sanders, M.M.H. (Monique) (v)

Akkaya, A. (Aydiner) (m)

: /
z

Z

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Wijsman, J.W. (Jan Willem) (m)

van de Wiel - Dinslage, N.S.M.T. (Bep) (v)

26

27

den Uijl, J.C. (Sjef) (m) 28

van Hoecke, A.A.C. (Anita) (v) 29

van Bree, M.L.F. (Mieke) (v) 30

Vlak, H.T.N.M. (Hans) (m) 31

van Bree, J.F.M. (Joop) (m) 32

Swart, K. (Klaas) (m) 33

Verzijl, J.M. (Jacques) (m) 34

van Lier, P.W. (Peter) (m) 35

van de Wiel, J.J.G.M. (Jan) (m) 36

Paardenkam, H.A.J. (Henk) (m) 37

Rademakers, A.H.M. (Ans) (v) 38

van Klinken, A.G. (Arend) (m) 39

Brouwers, J.F.X.M. (Jan Frans) (m) 40

Versteeg, A. (Ad) (m) 41

Schuurmans, E.E.T.M. (Eveline) (v) 42

Hernández - Martinez, A. (Adriana) (v) 43

Subtotaal 1- Subtotaal 2-

Totaal (1 + 2) -
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Lijst 6 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Siroen, H.P.J.M. (Henk) (m)

Slaats - Damen, A.E.M. (Anita) (v)

Hermus, M.C.J.M. (Rini) (m)

van de Westelaken, M.J.M. (Rene) (m)

Obbens, C.N.M. (Carla) (v)

Brouwers, A.M. (Toon) (m)

Tax, R.G.K. (Ronny) (m)

Soedamah, G. (Gaitrie) (v)

Shields, E.A. (Evan) (m)

Maassen, A.S.P. (Anita) (v)

Peeters, L.W.J. (Louis) (m)

Bijnen, J.H. (Jan) (m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

oo» IDA
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Lijst 7 - Ouderen Appèl - Hart voor Water
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Biemans, F.M.J. (Frans) (m)

Leltz, A.F.E.M. (Eric) (m)

Cuijpers, A.E.M. (Annelies) (v)

Daniëls, A.G. (Toon) (m)

Verhoeven, J.G.A. (Jan) (m)

van den Bogaard - Donck, T.F.J.

Harks, E.H.J. (Guido) (m)

van Lierop, H.J.M. (Henk) (m)

de Groot, F.M.P. (Frank) (m)

van Hoek, M.A. (Martijn) (m)

Ketelaars, A.J.J.M. (Ad) (m)

Holkamp, F.W.J. (Fred) (m)

Rademakers - Rennenberg, G.M.C.
(Trudy) (v)

Totaal --
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Lijst 8 - BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Nooijen, J.L.A.H. (Jolanda)

Janssen - Brokken, M.T.J. (Marcus) 2

Buis, B.A.C. (Bernard) 3

Swinkels, T.P.L.H. (Dorinne) 4

Rijken, M.A. (Marianne) 5

Martens, W.D. (Wilfried) 6

Uijterlinde, A. (Arjan) 7

Aarts, A.H. (Antoine) 8

9 '4'Bouwmans, M.C.J. (Marc) ' '' '
Schraven, P.A.J. (Peer) 10

van Lanen, W.A.H.T. (Wilbert) 11

we» ama
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Lijst 9 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

van de Pol, H.G. (Rick)

Bas, S. {Sharell)

Vos, C.F.A. (Carine)

van Diejen, E.C.M. {Elise)

Pijnenburg, A.C. {Toin)

de Schwartz, N.C.M. (Nicole)

Müller, R.H.L.L. (Renée)

Schulting, L.J.A. (Lindi)

Damstra, A.R. (Astrid)

Romijn, P.J. (Peter)

de Wild, C.P.A.M. {Ineke)

van den Bleek, X.M. (Xandra)

Rammelt - van Eijden, S.A. (Sophia)

Samshuijzen, E. (Eileen)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

os EER
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Is er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het
gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam?

Nee

□ Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.

Lijsttotaal Lijsttotaal zoals vastgesteldzo0alsLijstnummer vastgesteld door gemeentelijk Reactie gemeentelijk stembureau/stembureau voor
en -naam door stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam op het verschil

stembureau het openbaar lichaam
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