
Bijlage bij proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 1

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing)

A

B

C

D

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat * E

FAantal blanco stembiljetten

G

H

3. 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?
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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.

Q Ja, ga verder met rubriek 4.

□ Nee, ga verder met het vervolg van rubnek 3.

1. Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doorbet stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 

proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

2. Aantal getelde stembiljetten
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

j____
j

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A+ B + C = D

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in.)
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A 2

B.2

C.2

D.2

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

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

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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Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe vaak hier 
sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

□ Ja, ga verder met rubriek 4

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

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 

stampassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als 

volgt vastgesteld;

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau 

voor vervroegd stemmen Tel op! A.2 + B.2 + C.2 = D.2

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals vastgesteld 

door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

Aantal geldige stampassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)
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4. Bij gecombineerde stemmingen
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Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau en het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, 

volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

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

_ aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en

worden verzegeid en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

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

Nee.



4Bijlage bij proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
 

r

Aantal
stemmen

2

7
8

6g
10

11 IQ

14

17

18

19

20

21

Naam kandidaatAantal
stemmen

2

3

4
5
6

7

I
10

13
14
15

16

Bijlage bij proces-verbaal Model K1 of K2© 2022 TSA Verkiezingen bv - Nadruk verboden

5

6

ChristenUnie-SGP
2

3
7

12
Ï3

8
9

11
"12

15
Ï6

O

u

Schuurrnan, J.W. (Jan Willem) (m) 

” van der Spek, C.D. (Cock) (m)

Molenaar, P. (Peter) (m)

Snoei, J. (Johan) (m)

Bakker, A. (Ard) (m)

Verdoes, W.J. (Willem Jan) (m)

Schuil-Stoorvogel, H.D. (Rina) (v) 

"Tan der KnijfT G^H? (Erik) (m) 

" Versluis, R. (Robin) (m)
' Alblas, D. (Dirk) (m) ..

van Kralingen-Paui, A.J. (Alette) (v)

Wolterink, J.H.J. (Jan Harmen) (m) 

van den Bergh-Kempenaar, M. (Greet) (v) 

Hoogendoorn, G.J. (Geo) (m)

van der Vlegel-Brouwer, W.A.E. (Wilma) (v) 

van den Broek, P.C. (Peter) (m)

2

]

WD
1  
Naam kandidaat

Lijstnaam
Lijstnummer
Nummer 
op de lijst

7

Lijstnaam

Lijstnummer

Nummer 
op de lijst 

ï 6è
A-
3

van Wijnen, F.G. (Ferry) (m) 

van Gerwen-Westerling, A.J. (Annika) (v) 

Bueving, S.E. (Sigrid) (v)

Karreman, L.P.C. (Leendert) (m) 

de Haas, b.A (Daan) (m) 

' Molenaar, P. (Patrick) (m)

uit de Bulten, C. (Cindy) (v) 

; van der Wolf, K. (Kors) (m)

Boogerman-Jongepier, LB. (Loura) (v) 

Bon, M.D. (Matthijs) (m)

Rietveld, D. (Dyonne) (v)

Ambachtsheer, T.J.B.A. (Timothy) (m) 

j Christiaanse, Y. (Yordi) (m)

Revet, J. (Jeroen) (m)

Rockx, N.A.J. (Nick) (m)

van der Wal, S.J. (Sven) (m) 

■Dubbëid, M. (Giel) (m)

jTe Haas, E. (Erik) (m)

van Wijnen-Barendregt, M.M. (Mariska) (v) 

Waldekker, H. (Hans) (m)

: Ambachtsheer, J.M.P. (Jan) (m)
I -------------------------------------------------------------------------
I Totaal (stemcijfer)
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Totaal (stemcijfer)

3

xz
1
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CDA

3

Naam kandidaat

Aantal 
stemmen

P.v.d.A/GROENLINkS

4
; Naam kandidaat

: Mostert? F.H? (Frits)" (mf 

i Vergunst, Ë.F. (Floor) (m)
17

Ta
19
20
2?
22
23
24"^
25
26

28
29

"3Ö

u
i

'i'
I

Lijstnaam

Lijstnummer

Nummer 

op de lijst

'21
1
H

,L______ __________________________
I Westmaas-Bogaard, H.A. (Eline) (v)

Öpschoor, J.J. (Jaco) (m) 

Geuze, D.l. (David) (m)

Slingerland, E.C.G. (Eelco) (m) 

den Hollander, L. (Rens) (m) 

van der Linden, M. (Maarten) (m) 
StelTer? H.W? (Ërwiöyönj

Sloot GTv7^1jsWëmy(mj

Punt-Kramer, C.T. (Cora) (v)
van der Waal, J. (Hans) (m)

i______ _______________________ _ _____
Ambachtsheer-de Vries, D. (Dagmar) (v}

Teriouw, J.W. (Jan Willem) (m)

Aantal

stemmen
j

Lijstnaam
Lijstnummer

Nummer 

op de lijst

2 
"3

5
6

8
9

Ti

74
T5~
16
Tt 
Ts
TT" 
"20 “

Tï
T2 
■23 ”

24
“25

de Ruiter. B.P.J. (Benno) (m) 

van Norel, H.A. (Harmen) (m)

den Hollander, M.H. (Mark) (m)

Jivieppeïink, E.M. (Pien) (v) 

l^ode, ri/I.H. (Maarten Huug) (m)

I Vermeulen, M.J. (Mark) (m) 

) van den Akker, W.P. (VVilko) (m)

pos, M. (Margreet) (v) 
“Tan der Kooij, M.J. (ChiéÏHmj

2 I Dijkema-Bonnet, F.C.J. (Ciska) (v)

Cornelisse, D.C.C. (Diederich) (m) _ _____________________
I Will, G. (Gert) (m)

de Jonge-Ruitenbeek, T.T.E. (Tinet) (v) 

ÖuTjk-H"esseTnk, H.G. (Rita) (v) 

van Uffelen, E.J. (Stefan) (m)
Janse, W. (Wimjlm)

Van Koeverden, E.C. (Edwin) (m) 

j IJzerman-van Veen, M.J. (Marianne) (v)

i bukman, C. (Kees) (m)

■ Lamers, P.A.W. (Peter) (m)
Breugem, J. (Jaap) (mj

“ steenkamp, P.A.J.M. (Paulus) (m) 

van der Poort, b.J. (Dick) (m)

i Zijistra, W. (Wybe) (m)

i Verbeek, J.A (Jan) (m)

. Totaal (stemcijfer)
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1
2

3

4

5
6

7
8
9
10
11
12

15
16

Naam kandidaatAantal
stemmen

l
2
3
4

5 1 
6
7
8

9
10

IL-
14

stemmen

2

5

G

1

8
9
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3
4

13

SP (Socialistische Partij)
5

Nieuw Elan Zuidplas (NEZ)
6
Naam kandidaat

12
13

'3
ï

□amen, F.M. (Martin) (m) 

Pouwels - Nahrvar, S. (Sep) (v) 

Bovens, J.J.G. (Jacques) (m) 

de VVaal, A C. (Anneke) (v) 

, Rombouts, D. (Danny) (m) 
• Stuivenberg, A.C. (Aad) (mj

i van Ruitenburg, M.J. (Rinus) (m)

Yq ' den Hollander, N. (Naomi) (v)

-2^ " Leliënhof, D. (Denise) (V)

1

Lijstnaam
Lijstnummer

Nummer 
op de lijst

1 Baas, J (Jan) (m)

Rodenburg, S (Serena) (v) 
__ i____________  

j Belterman, R.H.R (Rob) (m) 

■ Woudstra,A.C(Adri)(v)

de Neef, J.A. (John) (m) 

Verzijl, A.B (Anne) (m) 

Verdoold, J.G. (Joke) (v) 

Rietveld, P.J.H. (Peter) (m) 

Broere, A (Lex) (m)

van Leeuwen, C. H. (Kees) (m) 

Busschers, L.M.M. (Louise) (v) 
Koster, L.W.“(Diny)

i Van Sas, F (Fred) (m)

i Stalpers, B (Bas) (m)

1 Totaal (stemcijfer)

van Drenth, P.A. (Paul) (m) 
Van, W.A“(Wilko) (m) 

den Hartog, S. (Steven) (m) 
ïe JÖin^.'A. (Willem) (m) 

L^aijX(Anclrej (m) 

Maasdam, J. (Jan) (m) 

Plug, M. (Marco) (m) 

van der Most, E.J. (Evert Jan) (m) 

van der Ende, W. (Wim) (m)

' den Hollander, N. (Naomi) (v) 

Peelen, H.F. (Frans) (m) 

Doornhein, H. (Henk) (m) 
LaurierTc.M.W. (Cor) (m)

1 Diersmann, E. (Éd) (m) 

[Toch, L.A.G. (Leo) (m)

i Hazelebach, A. (Arjen) (m) 

Helmer, J. (Johan) (m) 

? - Totaal (stemcijfer)

Zl

op de lijst
1

11

' Lijstnaam
Lijstnummer

Nummer Aantal
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Totaal (stemcijfer)

D66
7   

' Naam kandidaat

Aantal

stemmen

2
.1

3

4 i

5
6

7

8

9
10

13
14

15

16
17
18
19
20

Nieuwe Gemeente Politiek

8
Aantal Naam kandidaat

stemmen

3
2
3

4
5
6

7
8

h
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rZC)-
II

' Lijstnaam

Lijstnummer

Nummer

Lijstnaam
Lijstnummer

Nummer

1

21
12

I
> op de lijst 

1

Heuvelman, A. C. (Kees) (m)

van Mourik, F. C. (Frank) (m)

Mandersloot, C. I. A. (Cathy) (v)

van der Plaats, G. M. C. M. L. (Leontien) (v) 

Baur, P. E. M. (Peter) (m)

I Verboom, K. P. (Kees) (m)
J________________________________

van der Stad, L. (Leo) (m)

Noorlander, A. (André) (m)

Totaal (stemcijfer)

I op de lijst

h------

Klovert, F. (Frans)

Bon-van de Griek, C.M. (Chantal)

Ciavaux, M.B.W. (Mark)

van Woudenberg, D.B. (Rik)

Adriaanse, R. (Ryan)

Frans, H M. (Jette)
J ................. ... ........................................................

Huson, J. (Joop)
j Ansu, A.B. (Ameïine)

” Luijt, M.F. {Meïis“saj
I ___________________________________________________________________

Scherer, M. (Max)

van Rij, J. (Jeffrey)

Duineveld, S.A. (Sijmen)
WolfLTheunïsse, K.a: (CÏaudïaj

Verstoep, D A (Dick)

Burgers-Gockinga, E. (Eldo)

I van der Kamp, J.W. (Jan Willem)

! van Iperen, J. (Joost)
j Öomen, J.A.J.M. (Jan)

van Iperen-Sundquest, M.A. (Lenny)

Leewis-van Waadenoijen Kernekamp, M.H.M. (Madelon)

Totaal (stemcijfer)


