Model K 1: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

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)

27
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 stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het

proces-verbaal van het stembureau voor veruroegd stemmen).

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 +

2.
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Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen

in

zoals vasÍgesfe/d door het gemeentetijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

O

Aantal ongeldige stem biljetten

G

3

H

\tz

Het totaal aantal getelde stembiljetten Tel

op! E + F + G = H

Y03

* 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 aantaltoegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aantal getelde stembiljeften (ubriek 2 onder H) gelijk?

E

1", ga verder

E

Nee, ga verder

met rubriek 4.

met

het veruolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten 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)
(niet va n Íoepassrng bij ge mee nte raad sverkiezingen)
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Telop!A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

4.2
8.2

c.2
D.2

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

door het stembureau voor veryroegd stemmen (ingevuld in rubriek í).
ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

E

Ja, ga verder met rubriek 4

n

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

E

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 slÍuaÍles 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?

tr
tr

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 van de gemeente.
Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel sÍempassen,

volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ ls aangetroffen.

Datum: 02-03-2022 12:1 4:23
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Datum : 02-03-2022

1

2:

1

4:23
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st1
Nummer
op de lijst

Aantal stemmen

?o

CDA
Naam kandidaat

Luijten, S.C A. (Stef) (m)
Wijnen-Koenen, L.J.J.M. (Lindy) (v)
Groenen, B.A. (Ben) (m)

van Hoof, P.C.H.J. (Peter) (m)
Aarts, W.P.M. (Bjórn) (m)

2

Couturier-van Beek, T.B.M. (Tessie) (v)
Groenen, R.F.H. (Rick) (m)

2

q6

Heesters, M PJ

L

(Mike) (m)

van Riemsdijk, M.C.S. (Maud) (v)
van Beek, M.C.W. (Maartje) (v)
van Hout-Roest, C.C.J. (Carmen) (v)

z
| ('l

Vosters, B.A.J. (Bart) (m)

van Montfort-van Ekert, E.H.F.M. (Elly)(v)
Stultiens, M.L.G. (Math) (m)
Pasmans, F.C.J. (Frans) (m)
Poldervaart, B.B.H. (Benrico) (m)

ró

van Dommelen, J.N.H. (Hans) (m)
van Heeswijk, M.H.E. (Marie) (v)
d'Haens, A.P. (Fons) (m)
Kwinten, F.J.C.C. (Frans) (m)
Peeters, S.F.E. (Stein) (m)

t

Jansen-van Ham, l.M.F.A. (lvonne) (v)
van der Mierden, G.H.WP.J. (Gerbert) (m)
Sengers, H.C.J.H. (Henk) (m)
Kuijken, M.M. (Mathijs) (m)

Totaal

l2r

Datum: 02-03-2022 12:1 4:23
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st2
Nummer
qp de ljjsl

Aantal stemmen

1

78

2

L4

Naam kandidaat

Verhoeven, M J. (Mark) (m)
van den Putte - Verrijt, A. (Anita) (v)
van der Hout, A.J. (Arjan) (m)

3

Ll

van Beek, J.J.C. (Jack) (m)
Geldens, J. (Joris) (m)

2

van Hulsel, T.G.MlH (Thomas) (m)
van Poppel, A.M.M. (Noud) (m)

4
5
7

Lokale Partij Berge,ijk

-3s
I

Kaptheijns, J.J.H. (Joost) (m)
Kirkels, J H.M M: (Jos) (m)

I

Cremers, J.C.J. (Jan) (m)

1

van Beijsterveld - van Gerwen, E M.M (Lizeth) (v)
van der Hout, C. (Cars) (m)

1

Antonis, G.J. (Fré) (m)

Iq

í5

van Eijndhoven, M.A.E.J. (Marianne) (v)
Verhoerren, S.A.J. (Steven) (m)

16

Antonis, G.P.F. (Geert) (m)

14

I

Totaal

Wagemans, S.C.G. (Sonja) (v)

lo

Datum: 02-03-2022 12:1 4:23
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L
Nummer
op de lijst

st3

Aantal stemmen

GROENLINKS / Partij van de Arbeid
Naam kandidaat

Lq

Sonnenberg, T. (Tim) (m)

Lll

Froentjes, l. (Yfke) (v)

L
L]

van Hees, M F M. (Margareth) (v)
van Onna, E. (Edwin) (m)

lt

Vermeulen, G.C.J.M. (Fred) (m)

:1

Bessems, J.G.M. (Jos) (m)

/

Nieuwenhuizen, B. (Berno) (m)
Voets, C.W. (Chris) (m)

-1

Lohman-Verrijt, l.G.A. (lnge) (v)

I

Kaptheijns, B.T.M. (Bas) (m)

I

Cox, J.J.C. (Chaya) (v)
van Weert, C.H. (Karin) (v)
Kleemans, S. (Sam) (m)

Theuws, K.P.H. (Karel) (m)
Sengers, S.M.H. (Sanne) (v)

Theus, B. (Bram) (m)
van Wezel, H. (Jetty) (v)

2
I

Donders, M.P. (Maaike) (v)
van Veen, G.N.A. (Gerard) (m)
Veen-Brom, A.J.A.M. (Berty) (v)

Willems-Geboers, M.G.W. (Marij) (v)
van Dorst, A F R. (Gonneke) (v)
Tils, M.J.B. (Marja) (v)
Boudewijns, M.W.E. (Marieke) (v)
Eden, M. (Martina) (v)
I

Rodrigues de Miranda, F.P.J. (Frank) (m)
Van den Berghe, C.G.M. (Christine) (v)
Godschalk, C.J.C.M. (Kees) (m)
Sesink, J.G.C.M. (Ank) (v)
Timmerman, J.W.M S. (Hans) (m)

van Baalen, C.M.J. (Cor) (m)
Ruwe, F.J.L. (Frank) (m)

Totaal

I

Tils, J.M.M. (Anja) (v)

I

Rombouts, W.S.H.M. (Wil) (m)

lo

Datum: 02-03-2022 12 I4:23
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st4
Nummer
op de lijst

Aantal stemmen

B

1

WD
Naam kandidaat

Jansen,

ïM.4.

(Twan) (m)

2

2é

3

3Í

Das, R.W.J.P. (Ruud) (m)

4

4

Hurkmans, A.A.G. (Twan) (m)

Bergmans, H.C.J. (lneke) (v)

van Dalen, M.W. (Marko) (m)

5

6

I

Kuijken, P.M.A. (Ellen) (v)
de Kloe, J.G. (Judith) (v)

7

I
I

Martens, F.H.J. (Frans) (m)
Engelman, F.E. (Frank) (m)

10

van Beek, W.T. (Wilbert) (m)

11

Oldenburg, M. (Mark) (m)

12

Theuws, M. (Manon) (v)

13

de Wit, M.A.A. (Mariella) (v)

14

Smaling, H.J.M. (Rik) (m)

15

I

Portheine, P. (Peter) (m)

Totaal

Datum ; 02-03-2022

1

2:1 4.23
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