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Bijlage 1: Meldingen van belangstellenden 
 

 

Let op: noteer geen persoonsgegevens. 

 
Voorafgaand aan de zitting hebben belangstellenden de volgende meldingen bij het centraal stembureau gedaan van mogelijke 
fouten in de processen-verbaal van de stembureaus of de gemeentelijk stembureaus/stembureaus voor het openbaar lichaam: 
 
 
Kandidaat meldt in een stembureau 0 stemmen te hebben gekregen. Kandidaat heeft echter vernomen dat meerdere mensen op 
hem hebben gestemd. Verzoek om na te kijken en eventueel te corrigeren 
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Bijlage 2: Verslag controlewerkzaamheden 
 

 

1. Telverschillen 
 
Heeft het centraal stembureau in het proces-verbaal van een of meer stembureaus of gemeentelijk stembureaus een onverklaard 
verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten, en daarbij geconstateerd dat het 
gemeentelijk stembureau de desbetreffende stembescheiden niet geheel of gedeeltelijk opnieuw heeft geteld? 
 

☐ Nee (Ga verder met onderdeel 2.) 

 

x Ja, het betreft de processen-verbaal van het volgende gemeentelijk stembureau: 

 

Gemeente Eindhoven 

 

 

x Ja, het betreft de processen-verbaal van de volgende stembureaus: 

 

Gemeente Eindhoven      Locatie stembureau Woonzorgcomplex Pieter Eiffhuis   Nummer stembureau 9 

Gemeente Eindhoven      Locatie stembureau Spilcentrum de Boog           Nummer stembureau 33 

Gemeente Eindhoven      Locatie stembureau De Hangar                  Nummer stembureau 61 

Gemeente Eindhoven      Locatie stembureau Basisschool Beppino Sarto       Nummer stembureau 95 

 
 

2. Mogelijke fouten 
 
Heeft het centraal stembureau, hetzij op grond van zijn eigen controlewerkzaamheden, hetzij op grond van een melding van een 
of meer belangstellenden, het vermoeden dat een stembureau of gemeentelijk stembureau een of meer fouten heeft gemaakt bij 
het opmaken van zijn proces-verbaal? 
 

☐ Nee (Ga verder met onderdeel 3.) 

 

x A. Ja, het betreft de processen-verbaal van het volgende stembureau: 

 

Gemeente: Geldrop-Mierlo      Locatie stembureau Eenbes basisschool Vijfblad    Nummer stembureau 15 

 

Aanleiding vermoeden: melding vermoedelijke fout stembureau 
 

 

 

 

 



Model P 22-2: Proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing van het algemeen bestuur van het waterschap 

Datum: 20-03-2023 09:45:41  -  SHA-256-Hashcode: 
5F9F DF4E EDC3 88B6 3AAF C457 27CB 9795 603F C7CD B127 6C96 2AC5 31B5 206C 7043                              pagina 3 / 5 

 

De gemeentelijk stembureaus in de bovenvermelde gemeenten hebben opdracht gekregen de mogelijke fout te 

onderzoeken en daartoe opnieuw in een openbare zitting bijeen te komen. Als in deze zitting een corrigendum is 

vastgesteld, dan heeft het centraal stembureau dit corrigendum betrokken bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag. 

 

x B. Ja, het betreft de processen-verbaal van de volgende gemeentelijk stembureaus/stembureaus voor het 

openbaar lichaam: 
 

Gemeente: Geldrop-Mierlo 

 

Aanleiding vermoeden: melding vermoedelijke fout stembureau  

 

 

De gemeentelijk stembureaus van de gemeenten waarin de bovenvermelde stembureaus gevestigd zijn geweest, 

hebben opdracht gekregen de mogelijke fout te onderzoeken en daartoe opnieuw in een openbare zitting bijeen te 

komen. Als in deze zitting een corrigendum is vastgesteld, dan heeft het centraal stembureau dit corrigendum 

betrokken bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag. 
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Bijlage 3: Bezwaren 
 

 

Let op: noteer geen persoonsgegevens. 

 
Tijdens de zitting zijn door belangstellenden de volgende bezwaren ingebracht: 
 
 
 
Naar aanleiding van bovenstaande bezwaren merkt het centraal stembureau het volgende op: 
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Bijlage 4: Bijzonderheden 
 

 
 
Noteer hier eventuele overige bijzonderheden. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 


