
 

 

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau _ &
ZA

4 mn f

ik f rid
Locatie stembureau(indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) ke XC Lul St

uF Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau(zie rubriek 3 van het proces-verbaal van het

  

 

 

 

 

stembureau).

Aantal geldige stempassen A 2 18

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde
: B

stem- of kiezerspas) 39

Aantal geldige kiezerspassen C oO     
Telop +

 Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers(A+B+C=D) B 7 £ )

VA Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

  

 

 

 

 

 

lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat” E 2 cl

[
| Aantal blanco stembiljetten E i

Aantal ongeldige stembiljetten G oO   
 

Tei op +

Het totaalaantal getelde stembiljetten (E+F +G=H) Gi 33

Tel voordit onderdeel de aantallen stemmen die opelke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.
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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?

 

MÁ Ja. Ga verder met rubriek 4

 

 

go Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voorhet verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat

meer of minderis geteld, en neem de verklaringen over. Ga daarna verder met rubriek 4.
 

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

Naaraanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen, kiezerspassen

en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voordit stembureau als volgt vastgesteld:

 

Aantal geldige stempassen A.2
 

 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of

kiezerspas) B   
 

    Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) C.2 |

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk

stembureau.Tel op! (A.2 + B.2 + C.2=D.2)

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

 

Telop +

 

 

oOo Ja. Ga verder metrubriek 4
 

 

oOo Nee,er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
 

 

 Oo Nee,er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?    
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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 vaakis er een andereverklaring voorhet verschil?
(vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was)   
 

 

 

 

  
 

   
Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Un Bij gecombineerde stemmingen

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

X 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.

 
 

 

 

 

oO

  
 

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen datis aangetroffen.
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Aantal stemmen perlijst en per kandidaat
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Wielage, B.H.M.(Brigitte) (v)

Blok, F.J. (Floris-Jan) (m)

Wieringa, L.A. (Lars) (m)

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

Godschalx-Dekker, J.A. (Judith) (v)

Dekker, A.M. (Annette) (v)

Koolman, G. (Gino) (m)

Slotema, R.W. (Rink) (m)

van Berkel, J.R. (Jan) (m)

Stienstra, S. (Stef) (m)

de Jager, B.C. (Bob) (m)

van Schendelen, A.M. (Agnes) (v)

Smit, P.M. (Peter) (m)

  
68/ 284



 

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

   

Naam kandidaat & kandidaatnummer Naam kandidaat & kandidaatnummer

de Buisonjé, B.H. (Bea) (v) | de Vries-Sandoval Taco, E.J. (Egbert) (m) 26

Deurloo, S.K. (Simon) (m)

Kuilman, J.P. (Jan) (m)

Akkaya, S.K. (Songül) (v)

Miedema, A.J. (Arjan) (m)

Stoffel, S.A. (Stephano) (m)

van Halen, L.E. (Laurette) a

Vreugd, C.F.E. (Frank) (m)

Roefs, S. (Sem)(m) a

Wiss, K.P.J. (Charles) (m)

Wisse,J.P.A. (Joep) (m)

de Beaufort, R.Z.L. (Rox) (v)

Bouhassani, A. (Anissa) (v)

Gasseling-Boone, P.D. (Els) (v)

Abdi, S. (Siman) (v)

van der Hulst, R.F.W. (Reinier) (m)

Keesman, A.T. (Bert) (m)

Wiss, M. (Marije) (v)

Büchli, J.D. (Joaquin) (m)

van Drooge, F.F. (Femke) (v)

Kuilman,S. (Sofie) (v)

Floor, J.B. (Jochem) (m)

Burgering, L.P.J. (Lukas) (m)

Paulusma, P.C.(Paul) (m)

Wisse, G.J. (Gerjet) (m) 
Subtotaal Subtotaal
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Schellingerhout, R.B.A. (Rick)

Jonk, C.A.M. (Kitty)

Sypkens, R.H.C. (Rutger)

Hulskamp,C. (Cynthia)

Hogendoorn,B. (Bram)

Pletting, S.E. (Suzanne)

Blom, M.L. (Mario)

Kolbe, Q. (Quinty)

Wennekers, W.M. (Wiebe)OO

Kok, H.A.C. (Hein)

de Vos, D.J.C. (Dave)

Veerman,A.C. (Arielle)

Verhulp, E.A. (Emma)

Didderen,T. (Tahnee)

Röschlau, J.R.A. (Julius)

Huying, V.A. (Vincent)

 

Totaal
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Mager, S.E. (Sander) (m)

van Rijsse, N. (Nanja) (v)

Groen, R.J. (Jasper) (m)

Visser, M.J.A. (Marjo) (v)

Zorg, W.S. (Wouter) (m)

Romkema,S.W.(Sterre)(v)

Drewes, B.A. (Benno) (m)

Witstok, D. (Dick) (m)

Langewen, J.T. (Joyce) (v)

Spil, H.M. (Erika) (v)

Romkema,F.L. (Frans)(m)

Meerburg, M.H. (Marjolein) (v)

de Rijke, D. (Daniel) (m)

van Amerom,J. (Job) (m)

Marseille, A. (Alfred) (m)

Göttgens, J. (Joyce) (v)

Gonggrijp, L. (Linde) (v)

Cohen, M.E. (Michiel) (m)

Vianen, I.M. (Inge) (v)

Kooij, L.P. (Laurens) (m)

Heineke, D. (Daan) (m)

Portengen, J.P. (Jan) (m)

Heijlman, L.J. (Luuk) (m)

Kroon, P.C. (Pieter) (m)

Eurich, U.M. (Ulla) (v)  
 

Subtotaal 1
    

Naam kandidaat & kandidaatnummer

de Vries, R.E. (Ralph) (m)

den Daas, A.A.S. (Annemarie) (v)

vanZeijst, R.R.H. (Roeland) (m) 7

Soppe, F.A. (Femke)(v)

Ceha, S.A. (Sharona) (v)

van Dongen, P.M. (Ella) (v)

Ogier, C.B.M.(Carin) (v)

de Pater, F. (Florrie) (v)

Pas, G.E.H. (Gerrit) (m)

Meijer, D.L. (Daphne) (v)

Korzelius, P.P. (Peter) (m)

Rienstra, K.S. (Karin) (v)

de Kom,V.E.A. (Vincent) (m)

Vroege, J.S.A. (Jan-Bert) (m)

Boudewijnse, H.B. (Barbara) (v)

Heller, B. (Bart) (m)

Mauer, R.J. (Ronald) (m)

Sikkes-van den Berg, M.A.(Matthijs) (m)

Gordon-de Bruijn, F.C. (Floor) (v)

Dalm, V.M. (Vera) (v)

Poelmann, P.J.M. (Patrick) (m)

van der Valk, F. (Floris) (m)

Meliani, T. (Touria) (v)

van derHorst, M.D. (Melanie) (v)

de Jonge van Ellemeet, C.E. (Corinne) (v)

Subtotaal

taal (1 + 2)
F

 

 

  a K
o
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & kandidaatnummer Naam kandidaat & kandidaainummer

 

van Drooge, A.H. (Lex) (m) Verlaan, T.F.M. (Tom) (m)
 

     Kreike, C.A.M. (Erik) (m) Rossen,G.L. (Gregor) (m) 27 /
 

van den Nouland, P.F. (Peter) (m)

Meijer, M. (Marten) (m)

Nell, T.E. (Thijs) (m)

Schréder, A.E. (Anna) (v)

Helling-Zeisseink, G. (Gera) (v)

Claushuis, R.T.J. (Robin) (m)

Nijland, R. (René) (m)

van Rossum-Rengelink, P. (Pim) (m)

Yorulmaz, A. (Ahmet) (m)

van den Berg, H.J.W.(Erwin) (m)

Rooimans, B. (Barendina) (v)

Overbeek, J.J. (Jaap) (m)

Hilders-van de Wetering, K.F. (Katinka) (v)

Voorn, S. (Steven) (m)

Burggraaff, H.B. (Hans) (m)

Woudsma, R. (Ruben) (m)

Krijnen, M.K. (Menno) (m)

Meijer, Y.E. (Ymkje) (v)

Broer-Nieuwenhuis, G.L. (Loes) (v)

Hilders, W.J. (Willem) (m)

Kabout, L.B. (Bart) (m)

van Hest, C.M.A. (Carel) (m)

Nasserie, A.R. (Amandhalia) (v) 

 

Subtotaal ERNA Subtotaal |

taal (1 + 2) 317
 

      

72/ 284



 

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Pontier, M.A. (Matthijs) (m) 2

3Oostveen, C. (Lot) (v)

Schönberger, R.A. (Ronald) (m)

Berendsen, P. (Paul) (m)

van Rijn, M.P. (Mirjam) (v)

Zimmerman, H.K. (v)

el Hajoui, N. (Nabille) (m)

van Zwoll, R.M.E. (Reina) (v)

Hofman, L. (Luuk) (m)

Werner, D. (Danny) (m)

Delsing, S.A.M. (Susan) (v)

Horvath, F.N. (Fanni) (v)

Ben-David, A. (Aaron) (m)

Abendroth, A.M.(Astrid) (v)

GomesDuarta Silva, R.A. (Rui) (m)

Winkler, D. (Désirée) (v)

Bakkers, T.F.M. (Tom) (m)

Vita, S. (Sodis) (v)

Smit, H.R.M.P. (Ron) (m)

van Geffen, C. (Christa) (v)

Kemmink, P.J. (Peter) (m)

Werkman, H. (Hero) (m)

Plesa, B. (Branislav) (m)

Blaak, G.H.M. (Metje) (v) 
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Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

  
Naam kandidaat & kandidaatnummer

Maarschalk Meijer, E.M.N. (Nicoline) (v)

  
   
 

de Wolff, F.A.H. (Frits) (m) 2
 

de Rooij, L.H. (Lucas) (m)
 

de Jong, V. (Volken) (m)

 

Stulemeijer, H.J.F.X.P. (Hein) (m) 5
 

Sjaardema, E. (Emiel) (m)
 

Frank, B.F.C. (Bernard) (m)
 

Cladder, H.G. (Harry) (m)
 

Perelaer, E. (Eduard) (m) 9
  Braaksma,T. (Jerry) (m)     
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Klein, A.C. (v)

den Hengst, J.P. (m)

de Bruine, H.M. (v)

Heek, G.J. (m)

Wimmenhove,R.J. (m)

Kaper-Hartenberg,E.T. (v)

Bor, D.S. (m)

Da Costa, G.J. (m)

Terlouw, M. (v)

Benjamin, E.V. (m)

de Blecourt, A.F. (v)

Groenendaal-Zwanenburg,A.M.(v)

Stoffels, H. (m)

Verhage-van Kooten,M.(v)

Kamphuis, R.E. (m)

de Wit, J. (m)

Blom-Louwers, H.C.M. (v)

Doorn, W.(m)

Klein, M.C.A. (m)

Ceder, D.G.M. (m) 
 

 W
o

|
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a

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Nix, J.A.D. (Johan) (m)

 

Naber, D.H.C.A. (Dirk) (m)

 

Lubbers, F.A.M. (Frans) (m)

 

Banki, V.M. (Vera) (v)

 

IJskes, H. (Harold) (m)

 

Zwennes,G. (Guido) (m)
 

Visser, G.T. (Gerlof) (m)

 

GomesSténner, V. (Vania) (v)

 

Weeda, G.P. (Geert Paul) (m)

 

van Zanten, E.Y. (Elwyn) (m)

 

Tanis, |. (Ivo) (m)

 

Diependaal, M. (Miranda) (v)

 

Mulder, J.C.A. (Jojo) (v)

  Oosthoek-Bogaard, A.W.(Bertine) (v)
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Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Verweij, D.W. (Willy) (v)

 
van Soest, W. (Wil) (v)

  Ader, D.W. (Daniel) (m)     
 

 

   ú
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Grassi, A. (Alexander)

 

Bouwman, R. (Ronald)

 

den Boer, R. (Ruud)

 

Jacobs, M.H. (Michele)

 

den Hartog, H. (Henk)

 

Becker, M. (Michel)

 

van Woudenbergh, T. (Teus)

 

Zagt, J.A. (Jan)

 

Korenwinder, M. (Mark)

 

de Dood, N.P.M.(Nico)

 

 

Kattenberg, G.D. (Gina)

 

den Boer,A.(Aletta)

    ter Beek, F.J. (Frans Jan)   
 

Totaal
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

    
   

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Felter, D.A. (Delano) (m)
 

 

 

79/284



 
 

Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Is er voor een of meerlijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op dezelijst 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 openbaarlichaam?

 

X Nee

 

 

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

 

 

Lijstnummer

en -naam

Lijsttotaal

zoals

vastgesteld

door

stembureau

Lijsttotaal zoals vastgesteld

door gemeentelijk

stembureau/stembureau voor

het openbaarlichaam

Reactie gemeentelijk stembureau/stembureau voor

het openbaarlichaam ophet verschil
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