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Model Il: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

qe Au

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor ìeder stembureau afzonderlijk deze bijlage in.
Nummer stembureau (indien van toepassìng)

Y

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

1.

Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

A

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of

B

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

Cc

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

D

kiezerspas)

(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

2.

950
ad

W

6a

Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

Het totaal aantal getelde stembiljetten Tel op! E+F+G=H

H

622

3

ba

* 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

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?
+f Ja, ga verder metrubriek 4.

LI 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 aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

A.2

Aantal
geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stern- of
;

B.2

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

C2

kiezerspas)

(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! A.2 + B.2 + C.2=D.2

En

D.2

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

[1 Ja, ga verder met rubriek 4
L] Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
L] Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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.

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 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.

Bij gecombineerde stemmingen

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

LI] Nee.
Ja, erzijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen vande verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en.
worden 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 stempassen,
volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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5.

Aantal stemmen perlijst en kandidaat
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VVD

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat

de Reijke, B.M. (Barbara) (v)
Hilbrands, M.J.(Marten)(m)

_Drese,GH. (Geert)(m)__
Krak, P. (Peter) (m)

|

YS

|
|

PA

van der Zwan, J.K.M. (Han) (m)

|

Se ah won

slats, J-F.L. (Frans)(m)

|

|

1

Datum: 11-03-2022 11:38:49

Rienstra, F. (Fred) (m)
Sickler, P.J.D. (Philip) (m)

vandenBusken, P.C.(Pieter)(m)
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Ouder-Amstel Anders
Nummer

_opdelijst

Naam kandidaat

Koek-Baks, P.D.A.M.(Paulette) (v)

KoekJT(Jan)(m___
Gerards, J.A.C. (José) (v)

van't Hoff, S (Sonja) (v)

deVries,C. (Charissa)(v)

Klewver, D. (Danielle) (v)

van Wattingen,C (Cisca)(v)
Seeboldt, RJ. (Ron) (m)
Kist, D.D. (Daphne)(v)

van Dongen, L. (Liesbeth) (v)

Schwegler, Y.A.A.J. (Yvonne) (v)
Benjamin, M.C. (Mandisa) (v)

Spronk-Copler,J.E.(Anja)(v)

vanBeem, B.P.(Brigitta)(v)

) SCS
rmeulen, J.T. (Sjaak)(m
Ve
Langenberg, J. (Judith) (v)

Attema, T. (Tamara) (v)

Otadaferua, N.M.C. (Noble) (m)
Griffejoen, J. (Jan) (m)

Kneepkens, C.M.H.M. (Mart) (m)

Gerbracht, J.R.G.(Jan)(m)___
Helda, N.S. (Nick)(m)_

van Wattingen-Verlaan, J(Joke)(v)—
wan der Mark,(Rens)(rm)

Gerbracht, G.C. (Gerda) (v)

Versluijs, P (Peter) (m)

Lakerveld, L.C.P. (Leo) (m)
Scheer, L. (Lindsey) (v)

Krijnen, P (Peter) (m)

de Koning, EP. (Francis) (v)
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Lijst 3
Nummer

D66
Naam kandidaat

op de lijst

2

=

=

:

oua wi N=

vanden Brink-van Agtmaal,W.M.M. (Wendela)(v)
Ledegang-de Ruiter, M.L. (Marlies) (v) _

vanDijk, R.(Remco) (m)

vanRooy, A.(Annemiek)
(v)__)
m, C.S. (Coen) (m
van Woerko

— a

Hatenboer, M.(Michiel) (m)sss—<—SsSSSCSs
Berndsen, D.W.M. (Desy) (v)

de Jonge, W.J. (Wouter) (m)

Houppermans,H.P.J.(Hugo)(m)

_de Haan,H.E. (Henri) (m)
Jansma,|-M.(Ingrid) (¥)

Lankester, R.J.G. (Rimmer) (m) OO 7

Jonkers, C.M.M. (Carla) (v)

Mahler, R. (Robbert) (m)
van Keep, S.E.M. (Sybrig) (v)

(ON
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Lijst 4

opdelist

GROENLINKS

Naamkandidaat

:

|

Soppe, FA. (Femke)(V)

_

Meesters, A.M. (Gonny)(v)

deGroot, M.(Maarten)(m)
Pool,R.A. (Renske)(Vv)

=

Neve,L.V.(Leon)(m)

7

7

En

van Ruitenbeek, E.(Emmanuel) (m)

Gringhuis,J.(Jesper)(m)

Datum: 11-03-2022 11:38:49

de Winter, M. (Mikis) (m)
deMaa,J.J.(Jacqueline) &)
Kreéa,L.(llama)
|

ka

5

10
11
123

Nijman,AJ.N.(Neander)(m)
Cate,J. (Jadranka)©)

:

Boomgaars,AA.M.(Axel)(m)
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‚_ Lijst 5
Nummer

_opdelijstSecu
1
eS

Be4

ASS

Natuurlijk Belang
Naamkandiaten
Bos,J.E. (Jacques) (m)
Be
Lotterman-Smit, R. (Rita) V)ee

van Muijden, R. (Dolf) (m)
Verheul, P.C.M. (Pia) (v)

5 EE

Scheers, M.J.F. (Martin) (m)

6-25

Klaassen, G.H. (Gea) (v)

7
85

=
10

n

Box, R.(Rob)(m)

Goudsmit, E. (Edwin) (m)

11

Leijen, H.C.H. (Han) (m)
de Wit, W.J. (Willem) (m)

13

Felthuis, W.(Willem)(m)

15

Wesselink,D.(Diederit)(m). == ~

16
17

Datum: 11-03-2022 11:38:49

a

Blom, J.W.(Jo)(v)
Sternheim, L.C. (Lot) (v)

125

14

En

Behrens, O.W.C. (Oscar) (m) _

‘Geurtsen,J.A.(Jeroen)(m)
Heering, M. (Niek) (v)

oo

7

—Sstst=CS

_

oe
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Partijvande Arbeid (P.v.d.A.)
Naam kandidaat

Alberts, J. (Jan) (m)

|

Nikkels, W. (Wanda) (v)

OO
n

_

n

OO

de Graaff, B.W. (Brian) (m)
Verhoeven, Th.A.M. (Thea) (v)

Hoekstra,D.(Dirk-Jan) (m)_

OO

_

vanderHilst,A.E.(Vera)(V)

_

van Engelshoven -Huls, M.(Martin)(m)
Kuin, AM.J.(Anke)(v)
Baerents, Gi (Gert-Jan) (m)

Veenboer, P.N.M. (Pieter) (m) |

N

!

=
o

|
|

OO NO U

|
aah N=

Nummer
_op delijst __

\,

a
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