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Bijiage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijiage in.

5Nummer stembureau

Locatie stembureau (irxJien het een mobiel stembureau betreft, vuH u wat in)

ts"
a

Tar op*

E

Aantal bianco stembiljetten

Aantal ongeidige stembajetten

T«(Qp>

Het totaalaantal getelde stembiljetten (E + F -<■ G » H) tss"
mmraion^nMiia •ai>l»l»fislemnien<f»apellntptiiinu»g9l)acMI>i*»a^iv.

/

1.

D

2.

H

Aantal stembiljetten met een gekfige stem op een 
kandidaat*

Aantal geldige stempassen

Aantal geMige volmachtbewyzen (schrifteiyk of via 
ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

/ /

a
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers (A-*-B +

C = D)

A
... ■ ►

intW i5J
7^^ }yf\

Vul hiemnderde aantaken in zoats vastgesteld door hetslembureau (zie nibriek 3 van hetproces- 
verbaal van het stembureau).

Vtd hieronder de aantaten in zoals va^gesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het 
openbaarSchaam.

,5)



<*'’*** 1 onder 0) en het aantal geteide stembilietten (nibriek 2 onder H)

Ja. Ga verder met rutm'ek 4.

X

Nee, er is een onverklaard verschB. Ga verder met het vervotg van rubriek 3.□

^o^ssen, kiezerspassen en voJmachtbewjzen opnieuw geteW en het aantal toegelaten kiezers voor dit

B.2

T«lop*

Ja. Ga verder met rubriek 4□

□

I

3.

D.2

Nee, er zijn tn6er stembiljetten geteM.

Hoeveel stembl^en zijn er meer geteid?

Nee. er zgn minder stembiljetten geteM.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteM?

stembureau h^ een verklaring gegeven voor het verschii. Vui hieronder het aantal
— - ---------- ---------------------. —VW MwaiiK) VCIUCI

LE

Aantal geMige stempassen

Aantal geMige volmachCbewijzen (schnfte^k of via 
ingevulde stem- ofkiezer^as)

Aantal geMige kiezerspassen (pas om te ^emmen in 
sndere gemeet^e)

Verschii tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde 
stembiljetten

Nee. I ■ - • ■ ■ --------------------------------------------------------------------------------
. - „ . WWW------------  — »w« i>iv>i vniuvi lid tmiitg

of ™«Kler is geteM. en neem de verMaringen over. Ga daama verder met

*

Het aant^ tot de stemming toegelaten Memrs door het 
gemeentelijk stembureau. Tel e^l (A.2 + B.2 + C.2 = D.2)

‘»l^»»>t*ltoeB>atmUan(OJIanhetanltlseteU>slen<l,^n(rubriek2onierH)ge^f

Naar aanleiding van het geconstateerde onverHaarde verschii heeft het gemeentelijk stembureau de

stembureau als voIgt vastgesteM:



4

I Hoe vaak heeft een kiezer het stembOjet met ingeleverd? I
I Hoevaakteereen stembi^fteweir^ui^eraikt?

I Hoevaakisereenstembiletteveeluitgeread?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verscM?

Nee

□

4. Bij gecombineerde stemmingen

Noteer hier het aantal stembtSetten. dan wet ^empassen, volmachtbew^en ofidezerspassen dat is 
aangetro^n.

Hoe vaak is er een andere verklaring voor h^ verscha? 
fi/meUNamn/trdganlinttrlilmgenetihotmltertiiatemttn)

VerUaar het verschil tussen het aantal toegelaten klezers en het aantal getelde stemiM'fietten. Vermeld 
hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan 6dn verklaring zijn.

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

Ja, er zqn stembiijettenZstempassenZvolmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 
----------------------------------------aangetroffen. Deze stembescheidw) moeten m aparte pakken 
worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van buigemeester en 
wethouders/het bestuurscdlege.

Z^n er stembafetten, stempassen. voknachtbewijzen ofidezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen? 

[«



I

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

» 
«



*

1

2van de Grtendt, W.e (VWnQ (m) E|smk,A.T.W.(Fonc}(m)
4—i !3JonUians. R.P. (Rein) (m) Ertmann, E.V/. (Edc VMKem) (m)

4vanO^,M.(Myrte)(v) op den (Mee. EJ). (Edo) (n4
SVeMennan. W. (VMenhlan) Bocsk* -Tuna, H.N. (Nuray) (v)

6BtemoW, O(Dirte) (m) Boeke,A.(VMeni)(m)

1Boxem - Mein, Y J. (Yvome) (v) 32van de Beek. LJ. (Laura) CO
8Veenstra, H. (Henk) (m) van AVen, S. (Steven) (m)

flOngena, B.R. (Bemd) (m) AiBra.HA(Henk)(m)
10terHafmael.A.(Ania)(v) van Essen. J. (Jaimi) (m)2
11Fekkes.M.(Ma>iceq(m) 36Aamink, B H.M. (Nettie) (v)

12Boonstra. W.E.(VMni)(m)

13VnkenvteugeL C. piemens} (m)

14Mulder. MJri.(Marlii4(m)

15WWeveen. M.M. (Maarten) (n^ (
16deVries. I. (Ivo) (m)

17Stoker. GJ. (Jerry) (m)

18Rausken. SM. (Stephan) (tn)

19

21

22van der Linden. B.M.Y. (Ttix) (v) t
23Lievers, D J E. (Erik) (m)

24van Lamoen. t J.H.C. (Ed) (tn)

25Kok. C.W. (Coin) (nQ

rTfeTii

1Subtotaat 2Subtotaal

Totaal (1 + 2)

I

■ I 
I

« 
I
8

Lijst 1 - V\later Natuurlijk
Zet in ek vakje djfer. Begin rechts. met het laatste djfer.

26
WaamliandKtaetSlanilidaalnuBinar

Kessris. JJ1.M J. (Han) (m)

, ttam kgdklMt 8 iahiie»teiM.ia«r 

Kranenburg, K (Anieks) (v)

PtagLHJ.(Henk}(in)

Overtneen - BaMwis. GJ. (UaqireeO 20
M________________
van Mierlo. O.J.C. (MichieQ (nQ

27a -N ■I
i ! i

f-j+tT
J j N
B ; j rr

•I •



I

2VMKng. R. (Ruud) (m)
! ;3ArUnk. JAG. (Johan) (m)

4Bos. C. (Couz|n}(m}

5vanStraten.ROV«){in)

6

f
8

9Kaaanan.AF.^e>O(in}
10Nyenhute, S. (Sara) (v)

11Tel. M(Martefi) (m)

12Tigelaar* Vhjggink. G. (Gerdien} (v) I
13Pla)je.K(KafW)(in)

14Nykamp, H J. (Henk) (m)

15Niman, G. (GeranJ) (m)

16Sme*. G.J. (Genii) (m)

17Hes^eler, B.S. (Bas) (m)

IBCompagner. R. (Reki) (m)

Totaal

n

: I 
9; o

> HaaailBiKiitealtkaniMMinMiwwr
Hemmen - Mafkerink, E. (Bten) (y)

Lijst 2 - CDA
Zet in elk val^ 66n djfer. Beg« rechts. met het laatste ajfer.

MorsJdefl. B.F1*. (Beraadeite) M

Mak . vai Petenen. A.CJ4. (Ancheta) 7
W__________
SmR, O. (Danny) (m)



«

1

2MuUer. W. (Megef) (m) Ii i3Hammink. H. Ofan^ (m)

4LaM*.AJ.W.(r<w))(m)

5Buftebar. FAJ. (Freek) (m)

6van M9(. C. (CMs&eiQ (v) M
7Men. RAJ. (Roaeniarie) M

8"nmmennan. H. (Hennan} (m)

9HaMe.LFM(Leo)(m)

10Horafenan. MA. (Martha) (v)

11Haseatorct. GJ. (Genii) (m)

12Mspeb, MG.T. OMacNel} (m)

13Lubbers, J.F.F. (Hans) (m)

14van der \Mde. B. (Bas) (m)

15de GraoL R. (Ren6) (m)

168reekema.N.(Nk»)(m)

17Klaas.AJ.(8e(Q(m)

18van IflsL J. (Jan) (m)

19IJben, PJ. (PieO (m)

20Kemperink. A6£.G. (Anoesika) (v)

21Bnanmelwis. AH J. (Toon) (m)

•JjHI
Totaai

Lijst 3 - AyNP voor water, klimaat en natuur
2et in eOc vakje 66n qjfer. Begin rechts. met het lasrtste offer.

^atiwaiknndMMtAlanifclBalnuauf
van Agteren. J. (Hans) (m)



ilk
2

4—f

Agob, A. (AnouscNa)

5Mrihien. S.TA.G. (Sigismund) (m) I
aIngang > Bontxtom. MS. (Maqa) M

1Luglmeier. M. (Mere!) (v)

a«anO|k.K.(KatMeen)(v)

»Liiaies,H. (Ineke)(«)

10TjhoT.AJ. (Andri) (m)

11Sdtepera, K (Klaas) (m)

12P«intO£A(Osca0(m)

13Efcert. J.B. (Andri) (m)

14Barger, L (Uam) (m)

15van den Berg. B. (Bart-Jan) (m)

ia

18

19vanArkel, J.J.(Jos)(m)

20Geei«ngs.M.(Marc)(m)

21lAeugdeiM. J.W. (Jolanda)

Totaal a 
a

Aveskamp, G.H.J. (Gerald) (m)

Brockman ■ VeMman. (AnneiEe} (v)

7

Sche()ennan. E. (Edwin) (m)
Vissctier - de Frankrijker, E.W. (UzeOe) 1?
M___________
de Graaf, L.(Ludy)(v}

Ujst4-WD
Zet In elk vakje 66n djfer. Begin rechts. met het laatste djfer.

. Nam kandidaal A kanddaatnuranier 
Meerenhuis, JJ. (Jan) (m)



j ; ; 

j j j 
"■ i j j 
"■ N jl

Spiartz. P.G JM.W. (PWef) (m)

Schuurman, G. (Gys) (m)

Seteri*. WJ. (MUm) (m)

Kirtflejn. H.M. (Marimis) (m)

Schoemaker. B. (Bram) (n4

U«)pet, H.M. (HM4 M

van HensbefBen, GJ. (Gerard) (m)

Leeuwenku?, J.W. (Johan) (m)

ITotaal I

Lijst 5 - 50PLUS
Zet in elk vakje 66n c^r. Begin rechts, met het laatste djfef.

MatRxxim. E.J. (Eik Jan) (m)



s:a
2BtoembwB. P J W. (Mbutn) (m)

I3Mulder. R.H (m}

BuHieme - Alien. J.T. (JeaneQ M

«anO«k.PM(Pele()(m)

Zandmaa H.C. (Hannen)

Odink.X(Han4(>n)

Pel$es.G.H.(Giiieke)(v) I
Supheert.MJ.(Wch4!)(m)

Vedder. H. {Hann|an) (m) I
VitiM. B. (BaiQ (m) I

12vanHoek.J.(Jan){m)

13Marmol - Kroeze. A,B. (AStja) (v)

14Martens. M. (Mases) (m)

; LsialTotaal I
4

Lijst 6 - ChristenUnie
2el in elk vakje djfer. Begin rechts, met het laatste cOfer.

Tromp.W.H.(Hu80)(m) 1



«

----- rM j ; i 1H
TH ■ ; ■ 

^l' i i -1 j ; i 
^m22jJ2j3iZZlZ

AI)eits.J.(JelMM

Hariieraa - Lahuis, AJ_ (Annie) (14

Ha(1(ema.A.(Bert)(fn}

Bniining - van KSnken, V/. (VMetske) (v)

ESIITotaal <<

Lijst 1 - OUDERENPARTIJ
Zet in eik val^ 6^ djfer. Begin rechts, met het laatsle cqfer.

van derMei 1^. (Jack) (m) 
van der Weide - van Oanm. J.C J.
(JaneqW________________
Snelen. JKHJM. (Jides) (m)

H<xnia.M.P.(Ma*i)(m)



1

2Eggerink. FJ. (Fraeh^an)

3VW) Rotsum, AJ. (Rene)

4Engbefts. G.G. S
5Bawi, J. (Johan)

6BwktaW, FJI (FMek) » 15
7de VMet.K. (Klaas)

BBaan, HA(Aijan)

9vanR|n.8. (Brand)

10Quist. J.W. (Jos)

11Bom. F.H. (Frits)
1:5’

12de Otde, BAJ. (Bert-Jan)

13Meuleman. K (KoerQ

14Zagers. G. (Gerco)

15Dekker. H. (Herry) I :o
16Iran O^, C.W. (Christiaan)

17Breuketman. P. (Peter)

18Bossers. M. (Marinus)

; : *; X;OTotaal

1
Uglenbeig.J.(Johan)

LIjst 8 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
Zet in efle vakje 6^ djfer. Begin rechts, met het laatste djfer.



ainp,C.HM(RjchanQ ’

l (Henk) j ! j

*”■ ? J JT
j hie

HJ(Jeffr«y) TTYTs

*■ j j
! j^jlo 

M H il
Fa»o TB~ ■ ; i 7

VWaKen, G. (Gednw)

van den Bovenkamp, C.HJM. (Rjchvd)

Tom Broers, B.H. (Henk)

Hemstede, H. (Herman)

Smit. H.H. (Ria)

Rouwenhorat. JMJ. (Jeffrey)

Prinsen. O.LP. (Dario)

Bakker, A. (Adam)

Voortman, A.6.J.

tar Haar. P.SJM. (Paul)

jTotaal

t.,l!hagilan<«<toiai
Woolderfnk. R.E. (RoM)

Lijst 9 > BBB
Zet in elk vakje 66n cqfer. Begin rechts. met het iaatste djfer.



4

ITOI
<4 j isde Lenge, A (AaiQ (m)

Nekw Staannan. S S (SM) (m)

van Aabt, an 0toy) (m)

! iTotaal

Lijst iO - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in ek vakje 6^ djfer. Begin recWs, met het laatste cyfer.

Brouwer, A. (Aitan) (m)



»

Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Reactie gemeentelijk 
stembureau/stembureau voor het 
openbaar lichaam op het verschil

Lijsttotaal zoals vas^esteld 
door gemeentelijk 
stembureau/stembureau 
voor het openbaar lichaam

Lijstnummer 
en -naam

Lijsttotaal 
zoals 
vastgestetd 
door 
stembureau

Is er voor een of meer Kjsten sprake van een verschfl tussen enerzijds hel aant^ op deze iyst (stgebrachte 
sternmen zoals vastgesteld door het stembureau. en anderz^ds hel aantal op deze Sjst uitgebrachte stemmen 
zoals vastgesteld door hel gemeentelijk stembureautetembureau voor het openbaar Bchaam?

Ja -> Vul de navolgende label in en geefzo mogel^ een vertdaring.


