
Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 42

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) Mfc De Veste 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).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde

stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

A +q+
B 5L

Tel op +

c 0

s46
2. Aantal getelde stembiljetten

Vut hieronder de aantallen in zoals vasfgesfe/d door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat-

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bij elkaar op.

E sq6

Tel op +

5 SS€^- \ln^tE[d,

q

F 4
G

.l-

SSL
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

ls 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 volmachtbewiizen (schrifteliik of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

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

k2 Qclq

8.2 {L
c.2 o

Tel op +

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

5qL

Ja. Ga verder met rubriek 4

v Nee, er zijn m66r stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

/
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Verklaar het verschilfussen het aantat toegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten. Vermeld hoe vaak hier

sprake van was. Er kan meer dan 66n verklaring ziin.

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?

b Nee

Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en

worden vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aanta! stembiljetten, dan welsfempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daf ls aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Lijst 1 - CDA
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

iandldart E kafi dldaalftfi lns

Galema, S.H. (Sjoerd) (m)

Veltman, F. (Frans) (m) 2

I

I
Talma, M.Y. (Meindert) (m)

a

I

Ivan der Ploeg, A. (Albert) (m) 4

Holwerda, A. (Atze) (m) 5

I

IHemeltien, G.J. (Jan) (m) o

Roorda, B.A. (Broe| (m) 7

Boon, H.G.N. (Harry) (m) I

I tvan der Meer, T. (Tjebbe) (m)
o

I

I

I

10Bos, R. (Roelof) (m)

Totaal
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Lijst 2 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat E ksndldaatnummet Narm kandidaat & kandldaatnummet

Plantinga, M- (Monique) (v) 1

de Vries, P.K. (Pieter) (m) 2

Hoogterp, G.J. (Gerben) (m) 3

Wouda, A. (Auke) (m) 4

uEdema, L. (Lisa) (v)
t

de Haan, P. (Pieter) (m) o

Gauw, A.C. (Cees) (m) 7

Kok, H. (Hedser) (m) I

2Wierdak, A.W. (Annemiek) (v) I

10Bergsma, F. (Fedde) (m)

11Hernamdt, F. (Froukje) (v)

12Postma, R.F. (Roy) (m)

13Arjaans, G. (Genit) (m)

14Garcia Hermida - van der Walle, R.

(Raquel) (v)

15van der Honing, R. (Retze) (m)

to
Faber, M. (Marjan) (v)

17Kok, A. (Arjen) (m)

18Meijer, E.G. (Evan) (m)

19Lettinga, A. (Atsje) (v)

Berndsen, M.A. (Magda) (v) 20

21Medenblik, J.H. (Johan) (m)

IBakker, M.E.T. (Mirjam) (v) 22

I

I

I
Zwar|, F. (Freek) (m) 23

I

IDiikhoff, M. (Martin) (m) 24

I

de Wagt, S.A. (Shajan Aize) (m) 25

Kiewiet, R.T. (Richard) (m) zo

I
Kooistra, W. (Wies) (v) 27

Bruinsma, S.E. (Sjirk) (m) 28

Hania, M.E. (Michel) (m) 29

van derVegt, P.J.M. (Paul) (m) 30

lJzerman, A.J. (Yolt) (m) 31

I

I
Munting, T.S. (Tammo) (m) 32

I

IThijssen, G.M.H. (Gaby) (m) 33

Berkhuysen, A.J.R. (Arjan) (m) 34

Ivan Beest, M.J. (Marius) (m) 35

I
Papenburg, G.J.T. (Gertie) (m) 36

I

I

I
Achenbach, P. (Pvt) (m) 37

I

IGroeneveld, l. (lrona) (v) 38

I

I
Dogterom, J. (Jan) (m) 39

Clevering, T. (Tieneke) (v) 40

1Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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Lijst 3 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

Nadn &l(anddaalnummer

\Mulder, H.J.W. (Henk) (m)

Stolp, A. (Annelies) (v) 2

Veenstra, T.T. (Thomas) (m) J

tFlapper, T. (Trees) (v) 4

van der Meulen, L. (Bert) (m)

Borgman, M.C. (Marianne) (v) 6

Ottens - Akkerman, W.L. (Wanda) (v) 7

Trompetter, C. (Co4 (m) 8

Boersma, B.F. (Bartele) (m)
o

10Roskam, M. (Marijke) (v)

11van der Veer, W.l.M. (Wannes) (m)

Konst, J.H.J. (Hans) (m) 12

Hylkema, S.M. (Siepie) (v) 13

van Dijk, B. (Bein) (m) 14

Postma, A. (Aafke) (v) 15

Hijlkema, F. (Fimke) (v) 16

van Asten, H.C.G. (Henni) (v) 17

Jacobi, L. (Lutz) (v) 18

Totaal
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Lijst 4 - FNP
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Vollema, L.J. (Bert) (m) 1

Bonnema, A. (Bram) (m) 2
I

I

Albada, T. (Trijntje) (f) 3

Ivan der Velde, J.P. (Jan Pieter) (m) 4

Hylkema, A. (Anneke) (f) 5

Schaaf, G. (Gabe) (m) b

Piersma, J. (Jeltsje) (f) 7

van der Velde, Y. (Ytsen) (m) 8

van der Kooi, J. (Jan) (m) I

de Jong, D. (Doeke) (m) 10

I11Benedictus, J. (Jan) (m)

van der Mei, A.M. (Anna Martha) (f) 12

I.Buruma, J.R. (Jan Roelof) (m) 13

Keizer, B.B. (Bauke Beert) (m) 14

Veenstra, W.B. (Wopke) (m) 15
I

Totaal
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Lijst 5 - WD
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Neam kmd&st A kandldsafimtnet

Ide Groot, l. (lds) (m) 1

de Boer, Y. (Yldau) (v) 2

(Kroondi.ik, A. (Aukje) (v)

Koops, R.A. (Rolf) (m) 4

Matien, A.W. (Arthu| (m) 5

de Vries, H. (Hielke) (m) 6

van der Zijl, L. (Bertus) (m) 7

van Weperen, J.J. (Jan) (m) 8

iiiz{Totaal
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Lijst 6 - Lagere Lasten Burger
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat E tsndldaatmrnmet

Ivan der Gali6n, O.A. (Otto) (m) 1

van Noort, C. (Corrie) (v) 2

Klompstra, N. (Nanne) (m) 3

Bakker, K. (Kees) (m) 4

de Jong, S. (Sjerp) (m)
E

Labordus, G. (Gerry) (v) b

2Wilstra, W. (Willem) (m) 7

Hoekema, R.F. (Ruurd) (m) o

IBouma, S. (Sietse) (m) I

10Kloetstra, W. (Wilco) (m)

11Verheul, A. (Arie) (m)

12Vonk - Aardema, P. (Pietje) (v)

13Hoekema, M.C. (Michiel) (m)

14Postma, P.G. (Pyt) (m)

Stienstra, W.T. (Wietze) (m) 15 L
Smit, J.S. (Janny) (v) 16

Visser, E.W. (Evert) (m) 17

LPool, J. (Koos) (m) 18

Terpstra, J. (Jan) (m) 19

Kloetstra, O. (Oene) (m) 20

Bouma, H. (Hessel) (m) 21

2ctTotaal

246 / 332



Lijst 7 - GhristenUnie
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Berenst, E. (Egbert) (m) 1

Schouwstra, G.C.A. (Gert) (m) 2

Minkes, H. (Henk) (m) 3

IKuiken, D.M.J. (Dirk-Jan) (m) 4

LHakvoort, B.B. (Bernita) (f) 5

TKazimier, J.T. (Jack) (m) o

Niehof, D. (Diderick) (m) 7

de Boer - Rottine, T.A. (Tiny) (f) 8

Lde Jong, H. (Hendrik) (m)
o

10Bandstra, S. (Sieb) (m)

11Stellingwerf, T.A. (Tienke) (f) L
12Horius - Vos, G. (Geartsje) (f)

Totaal
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Lijst 8 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Koop, R. (Ronnie) I o
Woudstra, A.J. (Anne Johan) 2

Kleinhuis, E.J. (Ernst) J

I

tRinzema, N. (Nick) 4

IPoutsma, A. (Annemieke) 5

van der Mark, J.H. (Jan) 6 I

I

van Gelder, A.M.E. (Annemarie) 7 I

I t

Bander, L.E. (Lyde) d I

I

Ivan Wijlick, S.G.D.M. (Suzanne) I

Totaal
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Lijst I - BBB
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

e kandidaalnummc

van Gosliga - Faber, A. (Alice) 1

de Boer, G.W. (Gerben) 2

Wiinia, J. (Jelje0 3

Kraak, P.G.J. (Peter) 4

Hobert, A.A.H.T. (Adrie) 5

LHiemstra, S. (Sipke) o

de Vries, U. (Uitzen) 7

Pool, M.H. (Marco) 8 q
Jensma, K.J. (Klaas)

o Z
10Politiek, D.P. (Douwe)

11Dolsma, J. (Jenny)

12Ypeij, P. (Piet)

13Frederiks, J. (Hans)

14Porsius, J.R.J. (Jacob)

15Veenstra, J. (Jan)

16Klijnstra, P. (Piet)

Totaal
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Lijst 10 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

t'lasm

bKoopmans - van der Veen, W.J. (Nynke)
(v)

Jager, J. (Joran) (m) 2

Looijenga, J. (Jesse) (m) 3

Keizer - van der Schaaf, E. (Esther) (v) 4

Kosters, J. (Johan) (m) 5

Totaal
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Lijst 11 - AWP voor Watern Klimaat en Natuur
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Nasr kandldaat8

Vonk, P. (Pete0 (m) 1

Sellies, R.J. (Reindert Jan) (m) 2

Fiets, M. (Merel) (v) 3

van Beem, J.A. (Alwin) (m) 4

de Graaf, F. (Frans) (m) 5

Hofstede, J.M.S. (Jacqueline) (v) 6

Jaikaran, D. (Dhiradj) (m) 7

Wieggers, J.G.M. (Jos) (m) 8

Gort, F.J. (Frank) (m) 9

10Veldkamp, A.J. (Abeltje) (v)

11Mintjes, H.A.L. (Arjen) (m)

12Spithost, K. (Klaus) (m)

13Tasseron, P.L. (Petra) (v)

14Veenstra, D.M. (Dinla) (v)

15Wymenga, D.J. (Dirk) (m)

16van der Sluis, A. (Arie) (m)

17Bolkestein, R. (Rens) (m)

18de Waard, D.B. (David) (m)

19Overdijk, C.J. (Clemens) (m)

Boonstra, R. (Ronald) (m) 20

21Talma, S.K. (Sieds) (m)

Haijtema, H. (Haijte) (m) 22

I

I
Totaal
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls 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

Lijstnummer
en -naam

Lijsttotaal
zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
stembureau/stembu reau voor
het openbaar lichaam

Reactie gemeentelijk stembu reau/stembu reau voor
het openbaar lichaam op het verschil

tr Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaring.
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Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau

Bijlage 2: Correctie van fouten in het proces-verbaal van het
gemeentelijk stembureau (uitkomsten per stembureau )

Let op; U vult in deze biilage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijtage 2 van het proces-verbaal
vgn het gemeenteliik stembureau (de uitkomsten per stembureau). Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus
niet in te vullen.

Vul voor elk stembureau waarvoor een correctie nodig is afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 42

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in):

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige sfernpassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen rn bij A, B en C.
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Let oP; U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijtage 2 bij het proces-verbaal
van het gemeenteliik stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft-u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

A

B

c

2. Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembitjetten in bij E, F en G.
Tel bij H de aantallen bij elkaar op.

Let oP; U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijtage 2 bij het proces-verbaal
van het gemeenteliik stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft-u dus niet in te vullen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 545

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

F

G 3
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Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stem bu reau

3. verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal u itgebrachte stemmen
Let op: u vult hier uitsluitend de aantallen in die e.en.correctie ziin van de aantallen in bijtage 2 bij het proces-verbaalvan het gemeenteliik stembureau. Aantallen die niet hoeven te iorain gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vulen.

ls er een verschil tussen^het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen(ubriek 2, onderdeel H)?

! IUEE - Ga dan door naar rubriek 4.
z JA - vul dan hieronder in hoeveel stembitjetten er meer en/of minder zijn getetd.

Er zijn m66r stembirjeften geterd. Noteer hoeveer stembirjetten er meer zijn geteld

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zrjn geteld

Datum : 21 -03-2023 1 E:32:31
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Model Na 14-2: Corrigendum bijhet proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau

4. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per tijst in.

Let oo: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijtage 2 bij het proces-verbaa!
van het gemeenteliik stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantat kolommen voor elke tijst 6en, twee of drie of vier.)
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Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau

Lijst 4. FNP
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

vul hieronder de correcte aantailen stemmen per kandidaat en/of per tijst in.

Let oo: u vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie ziin van de aantatten in het proces-verbaal van het stembureauAantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vutten.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1
, L.J

Bonnema, A.
2

3
T

van der Velde, J.P
4

Hylkema, A.
5

Schaal G
6

Piersma, J
7

van der Velde, Y
I 73

van der Kooi, J
9

10
de D

11
Benedictus, J

12
n der Mei, A.M

13
Buruma, J.R.

14
Keizer, B.B

15
Veenstra, W.B

97
Totaal

Datum : 2 1 -03-2023 1 5:32:33
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Model Na 14-2: corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau
Lijst 9. BBB
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

vul hieronder de correcte aantaren stemmen per kandidaat en/of per rijst in.

Let oo: U vult hier uitstuitend de aantallen in die een correctie ziin van de a.antailen in het proces-verbaal van het stembureau.Aantallen die niet hoeven te worden g""irligina, hoeft u dus niet in te vutbn.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Gosliga-Faber, A.
1 125

de Boer, G.W
2 10

3
J.

Kraak, P.G.J.
4

Hobert, A.A.H.T.
5

Hiemstra, S.
6

de Vries, U.
7

Pool, M.H
8

Jensma, K.J
I

10Politiek, D.P

11Dolsma, J.

12
P.

13Frederiks, J

14Porsius, J.R.J

Veenstra, J
1

16
P

Totaal

Datum: 21 -03-2023 1 3:32.33
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