
Vul voor ieder stembureau afzonderlijk deze bijlage in

Nummer stembureau (indien van toepassing)

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

TB
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1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor veruroegd stemmen (zie
rubriek 1 van de bijlage bij het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor veruroegd stemmen) of door
het stembureau (zie rubriek 5 van het proces-verbaal van het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

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

Het aantaltot de stemming toegelaten kiezers. Telop! A + B + C - D
* Kezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

50 ID

0c
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45LA

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau

Aantalstembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! 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

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

O Ja, ga verder met rubriek 4.

O Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen, kiezerspassen
en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantaltoegelaten 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.
Telop! 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2
* Kiezerspassen zijn n¡et van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

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

O Ja, ga verder met rubriek 4.

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

O Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantaltoegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Ër kan meer dan één verklaring zijn.

D.2

c.2

8.2

4.2

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende slfuaües 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 geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.
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4. B¡j gecomb¡neerde stemmingen

Zr¡n er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

O Nee

O Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden zijn in aparte

pakken verpakt en verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel
sfempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daf is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Komrij, M.H. (Martin) (m)26

Hazenberg, B. (Bianca) (v)25

Rootinck, B.J.G. (Boudewijn) (m)24

Bootsma, S.J. (Sible) (m)23

Wijnalda - Westerhof, A.A. (Anneke) (v)22

Borger, R.A.H. (Abbe) (m)21

Koenes, H. (Henk)(m)20

Scheeringa, M.O. (Mark) (m)19

de Haan, H. (Hilly) (v)18

Fokkinga, L.H. (Lourens) (m)17

Groenveld, B. (Berend) (m)16

Apoll, K. (Kees) (m)t5

van der Velde, K.B.B. (Kylian) (m)14

Knollema, L.M. (Luc) (m)13

Meinders, A. (Arjen) (m)12

5 van Dellen, G.G. (Gert) (m)11

I Veenstra, J.A. (Jenne) (m)10

Rook, H. (Harry) (m)9

de Jong, G. (Geert) (m)

Beute, H.J. (Harm)(m)7

rf Lamberst, R. (Richard) (m)6

L Kiekebeld - van der Knaap, F.S. (Frantina) (v)5

Koopmans, O.S.M. (Onno) (m)4

ió_ van Putten, C.E. (Cynthia) (v)3

de Vries, J. (Johan) (m)2

2 van der Velde, Y. (Ytsen) (m)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

VZ WesterkwartierI

Aantal stemmen
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Dijkstra - Jacobi, G.S. (Geertje) (v)45

44 Kuperus, H.A. (Annelice) (v)

Luinge - Bron, A. (Antje) (v)43

42 van Galen, A. (Arthur) (m)

41

40

Meier, K.T. (Koen) (m)

van der Mei, G.G. (Greetje) (v)

39 Broekema, R.C. (Reinier Christiaan) (m)

Drenth, A. (Anne-Martijn) (m)38

37 Klunder, J.H. (Jan) (m)

Akker, A.J. (Albert Jan) (m)36

35 van der Veen, T.P. (Thea) (v)

34 Pettinga, C.R. (Cor) (m)

Hazenberg, A.J. (Anne Jan) (m)33

Scheeringa, H.O. (Hemke) (m)32

31 van Nijen, R.H. (Ruud) (m)

30 Westerhof, E. (Eije) (m)

I Kuilman, J. (Johan) (m)29

I28 Kits - van der Veen, W.T. (Willy) (v)

27 Bakker -Keizer, M. (Mirjam) (v)

lnlTotaal
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Cornelisse, G. (Gerrit) (m)26

L Holsappel, P.H. (Peter) (m)25

Schipper, H. (Hans) (m)24

Oosterhuis, M.J. (Mark) (m)23

Lok, J.M. (Jan) (m)22

z Jongsma, F. (Frank) (m)21

Bos, J.A. (Koos) (m)20

Hofman, M.T. (Mennard) (m)19

van de Kamp, P.K. (Pieter Kars) (m)18

Sikkema, J.M. (Johan) (m)17

L Faber - Baars, M.C.J. (Marianne) (v)16

Koop - Cazemier, E.J. (Eveline) (v)15

2 Sikkema, J.K. (Jan) (m)14

de Goede, J. (Joop) (m)t3

Bergsma, H.H. (Halbe) (m)12

van der Krieke, J.J.C. (Han) (m)1',1

Hoogers, D.J. (Dick) (m)l0

van Assen, M. (Mark) (m)I

Hildering, H. (Henk) (m)I
3 Janssen, G.P. (Gerrit) (m)7

Hoving, J. (Jeroen) (m)6

l3 Niemeijer, W.K. (Wybe) (m)5

b Dijkstra - Helmholt, J.M.L. (Jacquelien) (v)4

7 Havinga - Rook, A.H. (Arina) (v)3

3 Steenbergen, A. (Alex) (m)2

s5 Siegers, K.P. (Koos) (m)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

ChristenUnie2

Aantal stemmen
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Nederveen, H. (Bert) (m)27

Totaal
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van der Tuin - Kuipers, L. (Lea) (v)22

Boekema, B. (Boeke) (m)21

Bouma, M. (Meindert) (m)20

Visser - Stienstra, D.T. (Derkje) (v)19

van der Til, P.A. (Piet) (m)t8

Delemarre, H.J. (Harry) (m)17

Been, R.A. (Richard) (m)16

Tel, T.J. (Theo) (m)15

de Wit, T. (Theun) (m)14

Sels, V.R. (Victor) (m)13

Douma, S. (Siebrand) (m)12

z Schimmel- Galama, W.T. (Wieke) (v)11

to de Haan - Luimstra, T. (Tity) (v)l0

Nieuwland, T.T. (Tjipke) (m)I

Voogd, F.J. (Foppe) (m)I

Sijbrandij, Y. (Ymte) (m)7

3q Slotema, J.W.P. (Jan Willem) (m)6

Jansma, A.A. (Annejet) (v)5

Boog, M.H. (Martin)(m)4

3 Star, J.K. (Jacob Klaas) (m)3

5 Gjaltema - van der Laan, R.J. (Reinette) (v)2

2 Veenstra, G. (Geertje) (v)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

CDA3

Aantal stemmen

8ÍTotaal
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Gelderman, A.W. (Albert) (m)26

Hof, H. (Hiltje) (v)25

Kunst, B.H. (Ben) (m)24

Depenbrock - Wijma, L.A. (Lutske) (v)23

Rosier, C.J. (Kees) (m)22

Remmers, A.J.W. (Anton) (m)2'l

Diepeveen, M. (Marleen) (v)20

Albers, C.J. (Casper) (m)l9

de Heer, H.G. (Herman) (m)l8

Tjabringa, H. (Hillie) (v)17

2 Renkema, G. (Garmt) (m)t6

Geboers, B.J.M. (Bas) (m)15

Wiglema, E.E. (Evelyn) (v)14

Houwer, A.J. (Albert) (m)13

Blankenspoor, H.C. (lneke) (v)12

3 Ploeg - Quartel, J. (Joke) (v)11

van den Broek, H.C.M. (Heleen) (v)10

van der Leij, D. (Douwe) (m)I

Wondergem, J.E. (Anna) (v)8

Zielstra, J. (Johan) (m)7

Feitsma, A.J. (Aart Jan) (m)6

Bleeksma, M. (Milena) (v)5

5 Bennink, N.A. (Natasja) (v)4

van der Hoek, K.W. (Klaas Wybo) (m)3

Klok, E. (Emil) (m)2

I KleinJan - Uneken, A.B. (Annemiek) (v)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

GROENLINKS4

Aantal stemmen
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Bakker, H.A. (Henk)(m)31

30 Warmelink, H.G. (Han) (m)

van Wijk, A. (Arie) (m)29

Pellenbarg, M.H. (Michiel) (m)28

27 van Reijswoud, H. (Hans)(m)

QulTotaal
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Zuidhof, H.G. (Henk) (m)26

Jansma, M. (Minko) (m)25

Dijkstra - Scholte, F. (Vonnie) (v)24

Drewes, J.R. (Jan) (m)23

Boersma - van Dijk, F.M. (Froukje) (v)22

van der Schaaf, M. (Machiel) (m)21

Grit, F.A.P. (Paula) (v)20

Broersma, F. (Frank) (m)19

Dijkhuis, J.L. (Janneke) (v)t8

Bosma, R.S. (Roelof) (m)17

Eskes, J.B. (Joost) (m)f6

Faber - van Brug, E.P. (Liesje) (v)15

2 Weerd, M.W.S. (Martin) (m)14

van der Goot, R.W. (René) (m)13

Zeilemaker, H. (Hettie) (v)12

Buiter, R. (Ralf)(m)11

Veenstra, P.F. (Pieter) (m)10

Vos, J. (Jan) (m)I

Kiesbrink, T. (Tieme) (m)I

Bergsma - de Lange, H. (Henrica) (v)7

L Koenders, J.T. (Hans) (m)6

Cox, N.J.C.H. (Nicole) (v)5

Bekkering, C.V.J. (Joachim) (m)4

Eeken - Hermans, M.J.G. (Myra) (v)3

Veenstra, M.F. (Mark) (m)2

3q de Wit, S. (Sandra) (v)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)5

Aantal stemmen
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5 de Jong, S. (Siepie) (v)36

35 Oomkes, J. (Jan) (m)

Steen, J. (Johan) (m)34

van der Laan, A. (Anne) (m)33

Koole, E.H. (Elmer) (m)32

L31 de Jong, J.J. (Jan) (m)

Fleer - Niks, T.J. (Trija) (v)30

Meuleman, J.G.E. (Han) (m)29

z van der Veen, A. (Bé) (m)28

L Vogt, A. (Anne) (m)27

qgTotaal
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Hulshoff - Oost, J. (Janny) (v)26

Tonckens, J.S. (Jan) (m)25

Knottnerus - Cammans, C.H.J. (Cheyenne) (v)24

Tuil, A.P. (André) (m)23

van Zanten, R.J.M. (Robert) (m)22

Hulshoff, H.L. (Henk) (m)21

Jager, H.J. (Hjalmar) (m)20

Boomsma, P.R. (Peter) (m)19

Matthezing, S.H. (Sander) (m)l8

de Vries, E.T. (Eise Tonnis) (m)17

Noorda, M. (Max) (m)16

Roffel, J. (Marcel) (m)t5

Bakker, J. (Jan) (m)14

Hulshoff, R.J. (Remmelt) (m)13

Planken, J. (Jeroen) (m)12

Koppenol- Kramer, M.P. (Marian) (v)11

Bijlsma, H.J.E. (Hannah) (v)l0

de Weijs, R.J. (Rolf) (m)9

Noorda - Russchen, S.M. (Sylvia) (v)I

van der Sluis, H. (Harmke) (v)7

Frankes, M. (Meine) (m)6

Deventer - van Dellen, I (lna) (v)5

Mostert, M (Matthias) (m)4

Betten, J. (Jeroen) (m)3

Hartman - Togtema, O.G. (Olga) (v)2

It van der Laan, J.R. (Jan) (m)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

WD6

Aantal stemmen

458/1218



Gorter, M. (Mattheus) (m)27

IBTotaal
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Vermeulen, R (Richard) (m)723

Berends, C (Chantal) (v)22

Nicolai, M. (Mark) (m)21

Stomphorst, L.E. (Lotte) (v)20

Veenstra, J.F. (Janna) (v)19

van Werven, K.A.M. (Klaske) (v)l8

Velde, S.J. (Sita) (v)17

van der Meer, D (Donald) (m)t6

Bloem, l.L. (llke)(v)15

Aalders, L.R.A. (Linda) (v)z14

Schutte, C.F. (Cees) (m)t3

van der Meer, A. (Atsje) (v)12

Aalders, J.A.T. (Jan) (m)11

van Werven, G.A. (Gert)(m)10

van der Veen, B. (Bart) (m)I

Jansma, K. (Kornelis) (m)I

Overgaauw, J.M.l. (Job) (m)7

Buiter, A (Aljo) (m)6

Kiesbrink, R. (Rudie) (m)5

de Vink, R.M. (René) (m)4

Bloem, A.G. (Arnold) (m)3

7 Laan, A. (Anneke) (v)2

Stomphorst, H. (Harry) (m)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

Sterk Westerkwartier7

Aantal stemmen

s5Totaal
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a

a

de Weijs - Krol, J.G.A. (Janny)I

Meijer, C.l. (Carst lvo)7

Lander, C.W.M. (Ron)6

Schiphuis, H.A.N. (Han)5

Sipma, J.J. (Jochum)4

5 Bonnet, A.J.M. (Annelie)3

Boersma, D.l. (Denny)2

van't Land, R.H.R. (Rogier)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

D66I
Aantal stemmen

ZITotaal
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I

ì,

Wiggers, G. (Garry) (m)7

Greuter - Brinkman, M.A.M. (Martha) (v)6

Schukking, L.A.A. (Bert) (m)5

5 Schukking - Dekker, M. (Mary) (v)4

Lennaerts, T. (Theo) (m)3

Greuter, A.J. (Hans) (m)2

Veeze, C.E. (Chris) (m)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

SOPLUS9

Aantal stemmen

7tTotaal
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