
Model Na 31 -2 : Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een
gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Bijlage 2 : uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau L ,Dc'
Locatie stembureau ( indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in )

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoa/s vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces -verbaal van het
stembureau) .

Aantal geldige stempassen A ( S&

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B
( t2

Aantal geldige kiezerspassen c

Tel op +

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

qqc)

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoa/s vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar
lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E
q—

(D

Aantal blanco stembiljetten F -1 )

Aantal ongeldige stembiljetten G
t

Tel op +

Het totaalaantalgeteldestembiljetten ( E + F + G = H) c)1O
'
Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

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?

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 verklaring over. Ga daarna verder met rubriek 4.

❑ Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Model Na 31 -2 : Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een
gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

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 A.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- ofkiezerspas) B.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) C.2

Tel op +

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel opt ( A.2 + B.2 + C.2 = 0.2)

D.2

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

❑ Ja. Ga verder met rubriek 4

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

❑ 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 een verklarng zijn.

Mogelijkeverklaringen 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 to weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet to 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?
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Model Na 31 -2 : Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een
gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

`® Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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Model Na 31 -2 : Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een
gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst edn, twee, drie of vier.)
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Ujst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat& Naam kandidaat &
kandidaatnummer kandidaatnummer

van Riel. 26
E.H.J.M. (Ernest) (m) J.W. (Jan) (m)

van den Eijnden,
SA (Suzanne ) (v) M.J.M. (Tiny) (m)

vander loan,
K. (Klass ) (m) G.T H. (Geq (m)

Hendrickx, van den Elzen. 29
J. (Judith ) (v) G.M.A.M. (Marcel) (m)

Vonk, 30
L. (Lodewiik) (m) J (Han) (m)

van Geest, Helmich,
J.J.E. (Jacques ) (m) M.K.N.M. (Maarten) (m)

G.J.S. (Gerard) (m) A.W.J. (Albert) (m)

van den eoogaart, vanZuijlm.
J.G.M. (Jos ) (m) G.H. (Guindn) (m)

Lintermans.
M.H.G.M. (Michel) (m) F.J.J. (Frans) (m)

Nabuum.
P.T.M.A.(Petra) (v) J.A.G. (Jan) (m)

de Vrind, 17 Steenbakkers.
R.A.M. (Rob) (m)

.__J ll
W.M.P (Wim) (m)

Wesel, 12
Koppen,

L (Inge) (v) K. (Karin) (v)

Kuijpers.
13 Brmwers.

J.J.M. (Joseph) (m) A.P.G. (Ad) (m)

Vlems.
S. (Sinytim) (v) A.M. (Ad) (m)

R.H. (Ruud) (m) H. M.G.M. (Henp (m)

Boaters,
M.L.H.M. (Marius) (m) W.C.M.M. (Wintried) (m)

Teusink,
H. (Hank) (m) M. (Maarten) (m)

Renders. Groenink-Mastail,
JAY (Jeanette ) (v) M.C.M. (Myrna) (v)

Oosten. 19 van den Heuvel,
W. (Wouter,lan ) (m) 2 PJ.M. (Peter) (m)

Wesel, 20
Yen Zamvoort,

A.J.R.A. (Jos ) (m) PH. (Paul) (m)

van Beek, 21 van der zanden,
H.T.M. (Hank) (m) N. (Nathalis) (v) 2
Bongers,

22
A.A.M. (Noud) (m) P.H.M. (Paul) (m)

van den Boomen, 23 van den Broek,
MA.TM. (Maarten) (m) J . (Jos ) (m)

van der Wijst.
24

JH.A.M. (Jos) (m) AG.M. (Tom ) (m)

Ludwig,
25

Janssen,
50

T.W. (Tom) (m) J.G. (Gerrit) (m)

Subtotaal 1 3 3 2 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2) J V
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Lijst 2 CDA
Zet in elk vakje eon ciifer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat& Naam kandidaat&
kandidaatnummer kandidaatnummer

Daandels. 1 Steven$, 26
H.A.W.M. (Eric) (m) P.I.M.H.(Peter) (m)

Leanders,
2

Lipman,
27

J.O. (Jos ) (m) R. (Rathna ) (v)

Bens,
3

V.M.J.E. (Veerle) (v) I E.J.L. (Erwin) (m)

BrW"m, 4 van Schayik-

P.W.M. (Peter) (m)
de Vries,
PA. (Petra) (v)

Schrrn. 5
Y. (Yvan) (v) 13 AJ.P. (Tcon) (m)

Ooets,
6 van wan van de Some,

J.L. (Jt1ia) (v) S. (Samuel) (m)

Loelfen,
7

Vermeulen,
J.J.A. (John) (m) J.P.W.M.(Hans) (m)

Gilson.
6

P.H.L.M. (Paul) (m) A.M.J. (Adri) (m)

StoOelen,
9

ALVuo ln,
34

J.W.M. (Jan) (m) R.H. (Roel) (m)

de Quail,
16

C.F. (CM) (m)

Keilzers,
11

J.M. (Jan) (m)

Schoanenberg,
12

&W M. (Silvana) (v)

van de Rift,
13

A.M.J. (Toon) (m)

vervoort,
14

P.T.J. (Pieter) (m)

de Gcoijer- Derksen, 15
H.M. (Rennie) (vl

Poels, 16
J.M.A. (Jan) (m)

Minten. 17
J.TM. (Jurgen) (m)

Kanters- Bastiaans. 16
C. (Chantal) (v)

Roots. 19
J.H.M. (Jan ) (m)

Kalahari, 20
P.C.M. (Peter) (m)

Martins Tak, 21
J. (Julie) (v) 2
Meulensteen,

22
A.J.L. (Tinny) (m)

van der Hulst-van Limp,
23

C.P.J. (Caroline) (v)

van Zeeland. 24
W.S.A. (Wnleke) (v)

van den Brcek, 25
W.J.A. (Willem ) (m)

Subtotaal 1 bb Subtotaal 2 O

Totaal (1 +2) 6 U
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Lijst 3 VVD
Zet In elk vakjeKn cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat&
kandidaatnummer

Aardoom,
I

J.V. (Jain ) (m) L 6/
van ZwKiwen,

2
J.J.W. (Sjaak) (m)

Schenenberg,
3

J.J.M.W. (Joey (m)

Versteegh,
4

W.J. (Wessel) (m)

van Zutven, 5
FJ.P.G. (Frank-Jan ) (m)

Uijen,
6

M.S. (Marc) (m)

van der Tol,
7

P.A.C.(Peter) (m)

Janssen, 6
F.C. (Frits) (m)

r
Steegman,

9
R.L.J. (Robert) (m)

Mass, 10
C.J.C. (Christel) (v) 2 2

11

".'a7(&am) (m)

Angevaren,
12

C.M. (Carmen ) (v)

Menders, 13
T.C.P.M.(Theo) (m)

de Wit- 14
van der Zanden, 2
H.H.P. (HMO) (v)

van Berlo, 15
J.T.M. (Anne) (v)

Koolen, 16
R.W. (Rick) (m)

de 8n4n, 17
J.F.A. (Harm) (m)

Vereijken,
16

J.H. (Hens) (m)

Klaessens, 19
FW.G.C. (Frank) (m)

Schlosser. 20
M.M. (Mamix ) (m)

Menders, 21
W . (Wafter) (m)

van Miltenburg,
22

J.A.M. (Johan) (m)
2

Totaal

7/14



Ujst 4 Partij van de Arbeid (Rv.d.A. )
Zet In elk vakje den cijfer. Begin rechts , met het laatate cijfe►.

Naam kandidaat&
kandidaatnumme►

Vereilken,
1

O.J.J. (O9by) (v) i

Oar", 2
S. (Sikko) (m)

de Mare, 3
J.B. (Hans) (m)

Kastehins,
4

S.P (Steven) (m)

Dortmans,
5

L.L. (Leo) (m)

Welbers,
5

J.A.T.M. (Han) (m)

van Roosmalen. 7
M.J.P.A. (Mari) (m)

Bots. 8
R,T.M.(Rob) (m)

Gda,
9

O. (Osman) (m)

Kamps,
10

L.A. (Lkon) (m)

Engels-Seilbosch,
11

L.P, (Linda) (v)

van Rinsum, 12
H.A.A.J. (Riny) (m)

Coppus.
13

J.M.F.L. (Jar=) (m)

Noonan.
14

E. (Ee") (v)

Jansen, 15
J.A.F (Jesse ) (m)

Stevens, 18
M.S.M. (Marla) (v)

Mathilsen, 17
R, W.M. (Roeland) (m)

Barkers,
to

E.J.O. (Driek) (m)

de Zwart, 19
A (Arie) (m)

Oskarn4JPM,
20

M.E. (Minke) (v)

Derks, 21
S (Sims) (v)

van PWbn, 22 1
K.T. (Keme ) (v)

Totaal
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Lijst 5 50PLUS
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat& Naam kandidaat&
kandidaatnummer kandidaatnummer

Plasmeijer,
1

Wipman,
26

W.J. (Wim) (m) J.W. (Jan Willem) (m)

van Orsouw,
2 van de Wiel-Dinslage,

J.H.T (Joop ) (m) N.S.M.T.(Bep) (v)

Aangenendt
3 den Uijl,

B.A.A.M. (Brigitte) (v) J . (Slap (m)

Mol, 4 van Hoecke,
F.J. (Frans) (m) A.A.C. (Anita) (v)

Bongers,
5

J.W.M. (Hans) (m) M.L.F. (Mieke) (v)

Timmers-van Dijk,
6

A.A. (Agnes) (v) G H.T.N.M. (Hans) (m)

van Ooijen.
7 van Bree,

E. (Edmond) (m)

Liebregts,
6 2 Swart,

H.J.W.C. (Henry) (m) K. (Klaas) (m)

Heckathom,
9

J.H. (John) (m) J.M. (Jacques) (m)

Derks van de Ven- 10
PoldervaarL

P.W. (Peter) (m)RID. (Ria) (v)

Konings,
11 van de Wiel, 36

G.A.J.A. (Ger) (m) J.J.G.M. (Jan) (m)

Hendriks, 12 Paardenkam, 37
J. (Jan) (m) H.A.J. (Hank) (m )

van Hoek, 13 Rademakers, 38
J.T.M. (Jan ) (m) A.H.M. (Ans) (v)

van den Hout,
14 van Klinken,

39
P.H.T (Nellie) (v) A.G. (Arend) (m)

van der Biezen, 15 Brmwers, 40
J.W.M. (Jan ) (m) J.F.X.M. (Jan Frans) (m)

van Lierop,
16

versteeg.
41

M.L.M. (RenA) (m) A. (Ad) (m)

van Hook 17 Schuunnans. 42
G.O.P.C. (Gerard) (m) E.E.T.M.(Eveline) (v)

van Kleet, 18 HemSndez-Martinez, 43
A.G.B. (Ton) (m) A. (Adrian) (v)

van der Zanden, 19
J.K. (Jan-Karel) (m)

Kastelijn,
20

P.J.TM. (Petra) (v)

van Lierop,
21

M.M.E.L. (Manta) (v)

van Mil, 22
J.W. (Will (m)

Maasakkers. 23
W.H.M. (Will (m)

Sanders, 24
M.M.H. (Monique) (v)

Akkaya,
25

A. (Aydiner) (m)

Subtotaal 1 `J Subtotaal 2 Z

Totaal (1 + 2) J cp
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Lijst 6 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat&
kandidaatnummer

Siraen, 1

H.P.J.M. (Henk) (m) l 'I
scab-Demers,

2
A.E.M. (Mile) (v) 19
Hermus, 3
M.C.J.M. (Rini) (m)

van de Weslelaken,
4

MJ.M. (Rene) (m)

OCUens. S
C.N.M. (Carla) (v) 3
Brouwer, 6
A.M. (Toan) (m)

Tax,
7

R.G.K. (Romy) (m)

Sosdamah.
8

G. (Gaiate) (v) 2
Shields,

9
E.A. (Evan) (m) -S
Musson. 10
A.S.P. (Anita) (v)

Pesters, 11
L.WJ. (Louis) (m)

Bijnen. 12
J.H. (Jan ) (m)

Totaal 3:4
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Lijst 7 Ouderen Appel - Hart voor Water
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat&
kandidaatnummer

siemens, 1

F.M.J.(Frans) (m)
4

Left. 2
A.FE.M. (Eric) (m)

culipers.
3

A.E.M. (Annekes) (v)

DarWis, 4
AG. (Tom) (m)

verhoeven, 5
J.G.A. (Jan) (m) 1
van den Bogaard-Donck,

s
T.F.J. (Thea) (v)

Harks,
7

E.H.J. (Guido) (m)

van Lisrop,
s

H.J.M. (Hm*) (m)

de Groot,
9

FM.P (Frank) (m)

van Hoek, 19
M.A. (Mersin) (m)

Kelalaers, 11

A.J.J.M. (Ad) (m)

Holkamp,
12

F.W.J.(Fred) (m)

Rademakers-Rennenherg,
13

G.M.C. (Trudy) (v)

Totaal

11114



Lijst 8 BBB
Zet in elk vakje e6n cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat&
kandldaatnummer

J.L.A.H. (Jolanda)

Janssen-Brokken, 5M.T.J. (Marva)

B.A.C. (Bernard)

Swinkels.
T.P.L.H.(Dorinne )

M.A. (Marianne) 6
Martens, 6
W.D. (Wiffned) In
Uiltedinde

7
A. (Man )

Aarts. a
A.H. (Antoine )

Bvwmana. 4
M.C.J. (Marc)

Schravan,
P.A.J.(Peer) I

van Laren,
W.A.H.T.(Wilbert)

1

Totaal
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Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje 66n cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van de Pol,
H.O. (Rick)

an. 2
S. (Sharell)

-t -t
voe. 3
C.F.A. (Conn)

j -

van Die)en,
4

E.C.M. (Elim)

Pijnenburg,
5

A.C. (Toln)

de Schwartz. 6
N.C.M. (Nicole) 2
Muller.

7
R.H.L.L. (Ren4e)

Schuldng.
6

L.J.A. (Lindi)

Demote.
9

A.R. (Astrid )

RarAln. 10
P.J. (Peter) Z
de wm, 11

C.P.A.M. (Ineke)

van den Bleek, 12
X.M. (Xandra)

Remmelt- 13
van Eilden,
S.A. (SopNa )

Samshuijzen.
14

E. (Eileen) b

Totaal 9 3
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Model Na 31 -2 : Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een
gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

6. Verschillen met de door het stembureauvastgestelde lijsttotalen

Is 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

`Cd Ja -> Vul de navolgende Label in en geefzo mogelrjk een verklaring.

Lijstnummeren -naam Lijsttotaal zoals Liisttotaalzoals Reactie gemeentelijkstembureau /
vastgestelddoor vastgestelddoor stembureau voor het openbaar lichaam op het verschil
stembureau gemeentelijk

stembureau /
stembureau voor
het openbaar
lichaam

1. Water Natuurlijk 7n3b
---I
dD-f

2. CDA
lP f he SAC 1 -

3. WD OS l 8b 1U,rPC ucx C-C(:A-C)

4. Panii van de Arbaid (P.v.d.A. )

T+CArA -

S. 50PLUS

0. AWP voor water,klimmtan natuur O 3
7.Ouderen Appel -

Hart voor Water

8. BBB liq ib
9. Parrot voor de Dieren
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