Model K 1

Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen
Waarom een proces-verbaal?
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantwoording
af over het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vOor de reguliere
dag van de stemming en van de uitkomsten daarvan.
Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. Vul het
proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in.
Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de telling van
de stemmen correct verlopen is.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zijn verantwoordelijk voor het
correct en volledig invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen
ondertekenen alle leden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de
voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen en nninimaal drie andere leden.

1. Verkiezing
Dit proces-verbaal heeft betrekking op:
de verkiezing van de gemeenteraad van Meerssen

2. Zitting

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de
gemeente Meerssen.
Datum aanvang zitting
Tijdstip aanvang zitting

Cal :

uur

3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen
Houd per lid van het gemeentelijk stembureau de tijden bij waarop het lid aanwezig was. lndien er
meerdere tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie.
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Stembureaus

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de
gemeente:
Stembureaus voor vervroegd stemmen die zitting hadden op maandag of dinsdag. lndien het een
mobiel stembureau betreft, vult u dat in bij "Locatie stembureau",
Nummer 30 Locatie stembureauBestuurscentrum KCC (postcode: 6231 LS)
Nummer 31 Locatie stembureauBestuurscentrum (KCC) (postcode: 6231 LS)
Nummer 40 Locatie stembureauZalencentrum De Auw Kerk (postcode: 6241 CR)
Nummer 41 Locatie stembureauZalencentrum De Auw Kerk (postcode: 6241 CR)
Nummer 50 Locatie stembureauGemeenschapshuis d'n Huppel (postcode: 6231 AC)
Nummer 51 Locatie stembureauGemeenschapshuis d'n Huppel (postcode: 6231 AC)
Nummer 60 Locatie stembureauUt Gaols Heukske (postcode: 6243 BM)
Nummer 61 Locatie stembureauUt Gaols Heukske (postcode: 6243 BM)
Nummer 70 Locatie stembureau mobiel stembureau maandag 14 maart 2022
Nummer 71 Locatie stembureau mobiel stembureau dinsdag 15 maart 2022

5.

Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau

VOOr

vervroegd stemmen
Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een
stem op een stembiljet wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco verklaard, het resultaat van de
telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist
Leg alle bezwaren van kiezers die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen het er niet mee eens is. Heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook. Let op: noteer geen persoonsgegevens
van kiezers.
Bezwaren van kiezers
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6. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het
gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen
Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op:
noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
Onregelmatigheden of bijzonderheden

7. Loden van het gemeentelijk stembureau
Alle eden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die aanwezig zijn na afloop van
de telling van de stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het
gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen en minimaal drie andere eden. Ga vervolgens naar
rubriek 8 voor de ondertekening.
Datum:
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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)
30
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)
Bestuurscentrum KCC

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 vervroegd stemmen).

2.

Aantal geldige stempassen

A

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftel(k of via ingevulde stem- of
kiezerspas)
Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet
van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)
Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers.Te/ op!A+B+C=D
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Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen.
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

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

H
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* 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 I onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)
gelijk?
Ja, ga verder met rubriek 4.
0 Nee, ga verder met het vervolg 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

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het genneentelijk
stembureau. Te/ op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.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).

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

LI Ja, gaverder met rubriek 4
0 Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
0 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 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.

4. Bij gecombineerde stemmingen
Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing
aangetroffen?
I=1 Nee.
0

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 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.

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

st 1
Nummer
op de Hist
1

Aantal stemmen

BRUG-M
Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)
Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, J.A.M. (Jacques) (nn)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)
Gerards, R.W.M. (Rene) (m)
Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, AM. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schatteman, D.J. (Daan) (m)
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Nummer
op de lijst

L st 2

Lokaal DNA

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Molling, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendriks, B.F.M. (BjOrn) (m)
Ummels, H.J.M. (Bert) (m)
Smeets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten, A.J.M.J. (Armand) (m)
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

1
2
3
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Totaal

Liist3
Nummer
op de ljjst

CDA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

Totaal 11111111111111

Nummer
op de Ijst

List 4

KIJK!!!

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas)
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lennmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

1
2

List 5
Nummer
op de lijst

1
2.

PGM het Origineel
Naam kandidaat

Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Kann) (v)
5

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poel, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)
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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)
31
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)
Bestuurscentrum KCC

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 vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

A

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)
Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers.Telop!A+B+C=D

B
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Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

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

H
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* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke last 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 aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)
gelijk?
Ja, ga verder met rubriek 4.
0 Nee, ga verder met het vervolg 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

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk
stembureau. Tel op! A.2 + B.2 + C.2 = D.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).

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

LI Ja, gaverder met rubriek 4
0 Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
0 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 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.

4.

Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing
aangetroffen?
0

Nee.

LI 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 van de genneente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan
wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

5.

Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Nummer
op de lijst
1

2

Aantal stemmen

Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)
Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, JAM. (Jacques) (m)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)
Gerards, R.W.M. (Rene) (m)
Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, A.M. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schattennan, D.J. (Daan) (m)

13
14

Nummer
op de lijst

List 2

Lokaal DNA

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Molting, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendriks, B.F.M. (BjOrn) (m)
Ummels, H.J.M. (Bert) (m)
Smeets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten, A.J.M.J. (Armand) (m)
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

1
2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Totaal

Li'st 3
Nummer
op de lijst

CDA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

10
11
12

Li st 4
Nummer
op de lijst

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas)
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lemmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

1
2

13

Nummer
op de lijst

1

KIJK!!!

List 5

PGM het Origineel

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Karin) (v)
5

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poet, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)
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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)
40
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)
Zalencentrum De Auw Kerk

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 vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

A

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(n/et van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

B

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

D

7)9
38

C

51)1

2.

Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

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

H

0

3 Vi
* 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

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?
Ja, ga verder met rubriek 4.
LI Nee, ga verder met het vervolg 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

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk
stembureau. Te/ op! A.2 +B.2 + C.2 =D.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).

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

Li Ja, gaverder met rubriek 4
I=1 Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
0 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 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.

Bij gecombineerde stemmingen

4.

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing
aangetroffen?
0

Nee.

Li 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 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.

5.

Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Nummer
op de lijst

Lijst 1

BRUG-M

Aantal stemmen

Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)

2
3
4
5
6

Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, J.A.M. (Jacques) (m)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)
Gerards, R.W.M. (Rene) (m)
Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, A.M. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schatteman, D.J. (Daan) (m)

13
14

Nummer
op de lijst
1

L st 2

Lokaal DNA

AantaI stemmen

Naam kandidaat

Mailing, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendriks, B.F.M. (Bjorn) (m)
Ummels, H.J.M. (Bert) (m)
Smeets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten, A.J.M.J. (Armand) (m)
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

21

Totaal

Lrst 3
Nummer
op de lijst

CDA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

Nummer
op de lijst

Lijst 4

KIJK!!!

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas)
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lemmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

1

8
9
10
11
12
13

Totaal

L st 5

PGM het Origineel

Aantal stemmen

Naam kandidaat

i

Nummer
op de lijst

2
3
4.

Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Karin) (v)
5

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poel, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)

6

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.

Numnner stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing)
41
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)
Zalencentrum De Auw Kerk

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 veivroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

A

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)

B

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

D

0

_
•)

C

43)

2.

Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

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

H

,

li 2,9
2

0 31

* 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 aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)
gelijk?
Ja, ga verder met rubriek 4.
LI Nee, ga verder met het vervolg 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

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk
stembureau. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.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).

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

1:1Ja, gaverder met rubriek 4
I=1 Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
LI 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 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.

Bij gecombineerde stemmingen

4.

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

CI Nee.
1=1 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken
warden verpakt en warden 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.

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Nummer
op de llist

1
2
3
4

List 1

BRUG-M

Aantal stemmen

Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)
Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, J.A.M. (Jacques) (m)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)
Gerards, R.W.M. (Rene) (m)

6

Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, A.M. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schatteman, D.J. (Daan) (m)

12
13
14

Nummer
op de lijst

1
2
3
4
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

L st 2

Lokaal DNA

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Molting, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendnks, B.F.M. (BjOrn) (m)
Ummels, H.J.M. (Bert) (m)
Smeets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten,
A.J.M.J. (Armand) (m)
1111111111MEM
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

1111111111111
11111=1111111M
MEIN=
11111M1111111111

Totaal

Li'st 3
Nummer
op de lijst

CDA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

Totaal 111111

Nummer
op de lijst

Lijst 4

KIJK!!!

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas)
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lemmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

1

8
9
10
11
12
13

Totaal

List 5
Nummer
op de lijst

1

PGM het Origineel
Naam kandidaat

Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Karin) (v)
5

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poel, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)

6

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)
50
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)
Gemeenschapshuis D'n Huppel

1.

Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie
rubfiek 5 van het proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

A

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)
Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers.Telop!A+B+C=D

B

1:35
V
C
0
D
161

2.

Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

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

H

0
0
I (X
. >
* 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 aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)
gelijk?
7 Ja, ga verder met rubriek 4.
Nee, ga verder met het vervolg 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

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk
stembureau. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

D.2

V
43
1 Up

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).

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

•

Ja, gaverder met rubriek 4

•

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

IZI 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 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 verklarin en 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?
[11 Nee.

LI Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volnnachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden nnoeten in aparte pakken
worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en
wethouders van de genneente.

Noteer bier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan
wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Nummer
op de lijst
1

List 1

BRUG-M

Aantal stemmen

Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)
Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, J.A.M. (Jacques) (m)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)
Gerards, R.W.M. (Rene) (m)
Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, A.M. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schatteman, D.J. (Daan) (m)

Totaal

st 2
Nummer
op de lijst
1

Lokaal DNA
Naam kandidaat

Molling, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendriks, B.F.M. (Bjorn) (m)
Ummels, H.J.M. (Bert) (m)
Snneets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten, A.J.M.J. (Armand) (m)
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

Totaal

Li'st 3
Nummer
op de lijst

CDA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

Nummer
op de lijst

List 4

KIJK!!!

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas)
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lemmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13

Totaal

Nummer
op de lijst

1
2
4

List 5

PGM het Origineel

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Karin) (v)

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poel, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)

Totaal

6

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)
51
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)
Gemeenschapshuis D'n Huppel

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 vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

A

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)
Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers.Telop!A+B+C=D

B

1601

30

C
J

D

Gic)

2.

Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

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

H

186
2_

(...

,n

* 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

3.

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde

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

-F4 Ja, ga verder met rubriek 4.
111 Nee, ga verder met het vervolg 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

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk
stembureau.Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.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).

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

CIJa, gaverder met rubriek 4
ID Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
CI 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 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.

4.

Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing
aangetroffen?
El Nee.
LI

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 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.

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Nummer
op de lijst
1

Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)
Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, J.A.M. (Jacques) (m)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)
Gerards, R.W.M. (Rene) (m)
Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, A.M. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schatteman, D.J. (Daan) (m)

13
14

Nummer
op de lijst

List 2

Lokaal DNA

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Molling, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendriks, B.F.M. (Bjorn) (m)
Ummels, H.J.M. (Bert) (m)
Smeets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten, A.J.M.J. (Armand) (m)
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

1
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Totaal

Li'st 3
Nummer
op de lijst

CPA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

11
12

Nummer
op de lijst

Lijst 4

KIJK!!!

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lemmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

1
2
3
4

8
9
10
11
12
13

Totaal

List 5
Nummer
op de lijst

1
2
3
4

PGM het Origineel
Naam kandidaat

Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Karin) (v)
5

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poel, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)

6

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

Bijlage: uitkomsten per stem bureau voor vervroegd stemmen
Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing)
60
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)
Ut Gaols Heukske

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 vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

A

Aantal geldige voIrriachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)
Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op!A+B+C=D

B

IIS

\

2_

C
C
D

i 2S

2.

Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

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

H

US
0

\2.)
* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lust zijn uitgebracht bij elkaar op.

3.

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

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?
Ja, ga verder met rubriek 4.

LI Nee, ga verder met het vervolg 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

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk
stembureau. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

0.2

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).

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

LI Ja, gaverder met rubriek 4
LI Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
I=1 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 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.

4. Bij gecombineerde stemmingen
Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing
aangetroffen?
1:1 Nee.
1=1 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volrnachtbewijzen/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 van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembilietten, dan
wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

1
Nummer
op de 10t
1

BRUG-M
Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)
Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, J.A.M. (Jacques) (m)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)

5
6

Gerards, R.W.M. (Rene) (m)
Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, A.M. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schatteman, D.J. (Daan) (m)

Nummer
op de lijst

List 2

Lokaal DNA

Aantal stemmen

Naam kandidaat

1
2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Totaa I

4
1

Lrst 3
Nummer
op de lijst

Moiling, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendriks, B.F.M. (BjOrn) (m)
Ummels, H.J.M. (Bert) (m)
Smeets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten, A.J.M.J. (Armand) (m)
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

CDA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

11
12

Nummer
op de lijst

Lijst 4

KIJK!!!

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas)
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lemmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

2
3

8
9
10
11
12
13

Totaal

List 5
Nummer
op de lijst
1

PGM het Origineel
Naam kandidaat

Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Karin) (v)
5

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poe, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)

6

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)
61
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)
Ut Gat,Is Heukske

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 vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

A

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)
Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers.Te/ op!A+B+C=D

B

169

2.

214
C
D

i 9i

Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

IN

Hettotaal aantal getelde stembiljetten Tel op! E+F+G=H
H
19)
* 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 aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)
gelijk?
Ja, ga verder met rubriek 4.
Nee, ga verder met het vervolg 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

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk
stembureau.Tel op! A.2 +B.2 + C.2 =D.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).

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

LIJa, gaverder met rubfiek 4
ip Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
I=1 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 verklaring zijn.
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de vol.ende situaties zich hebben voor edaan
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.

Bij gecombineerde stemmingen

4.

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing
aangetroffen?
1=1 Nee.
LI 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 burgenneester 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.

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Lijst 1
Nummer
op de lijst
1

BRUG-M
Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)
Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, J.A.M. (Jacques) (m)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)
Gerards, R.W.M. (Rene) (m)

6

Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, A.M. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schatteman, D.J. (Daan) (m)

10
11
12
13
14

)2_

Totaal

Lijst 2
Nummer
op de lijst

Lokaal DNA
Naam kandidaat
Molling, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendriks, B.F.M. (Bjarn) (m)
Ummels, H.J.M. (Bert) (m)
Smeets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten, A.J.M.J. (Armand) (m)
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

18
19
20
21

Lijst 3
Nummer III:=N
op de lijst

CDA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

11
12

Nummer
op de lijst

Lijst 4

KIJK!!!

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas)
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lemmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Totaal

List 5
Nummer
op de lijst

1
2
3
4

PGM het Origineel
Naam kandidaat

Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Karin) (v)
5

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poet, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)

6

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)
70
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)
Mobiel stembureau maandag 14 maart 2022

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 vervroegd stemmen).

2.

Aantal geldige stempassen

A

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)
Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet
van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)
Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers.Te/ op!A+B+C=D

B

7c)

C
D

Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen.
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat*

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

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

H

34
\,..

* 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 aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)
gelijk?
ES Ja, ga verder met rubriek 4.
IS] Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stennbureau voor vervroegd
stemmen de stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten
kiezers voor dit stennbureau als volgt vastgesteld:
Aantal geldige stempassen

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk
stembureau. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.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 stem bureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

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

LI Ja, gaverder met rubriek 4
0 Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
LI 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 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.

Bij gecombineerde stemmingen

4.

Zijn er stembiljetten, stennpassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing
aangetroffen?
LI Nee.
LI 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 burgenneester 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.

Aantal stemmen per lijst en kandidaat

5.

Nummer
op de lijst

1
2
3
4
5
6

Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)
Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, J.A.M. (Jacques) (m)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)
Gerards, R.W.M. (Rene) (m)
Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, A.M. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schatteman, D.J. (Daan) (m)

10
11
12
13
14

TotaaI

L st 2
Nummer
op de lijst

Lokaal DNA
Naam kandidaat

Molling, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendriks, B.F.M. (BjOrn) (m)
Urnmels, H.J.M. (Bert) (m)
Smeets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten, A.J.M.J. (Armand) (m)
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

Li'st 3
Nummer
op de lijst

CDA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

Nummer
op de lijst

Lijst 4

KIJK!!!

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas)
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lemmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

1
2
3
4

Totaal

List 5
Nummer
op de lijst

1

PGM het Origineel
Naam kandidaat

Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Karin) (v)
5

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poel, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)

6

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)
71
Locatie stembureau (Odien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

jcr

Mobiel stembureau maandag 15 maart 2022

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 vervroegd stemmen).

2.

Aantal geldige stempassen

A

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)
Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers.Telop!A+B+C=D

B

ti 3

C
D

Lis

Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

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

H

11 2
0
0

* 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 I onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)
gelijk?
Ja, ga verder met rubriek 4.
LI Nee, ga verder met het vervolg 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

A.2

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

8.2

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

C.2

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk
stembureau. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

0.2

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 stem bureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

Is het aantal toegelaten kiezers (0.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

EJa, gaverder met rubriek 4
1:1 Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn or meer geteld?
LI Nee, or 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 bier sprake van was. Er kan meer dan een verklaring zijn.
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan
Hoe vaak heeft eon kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
Hoe vaak is er eon stembiljet to weinig uitgereikt?
Hoe vaak is or eon stembiljet to veel uitgereikt?
Hoe vaak is or goon verklaring voor het verschil?
Hoe vaak is or eon andere verklaring voor het verschil?
Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was,

4.

Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing
aangetroffen?
Nee.
Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volrnachtbewijzen/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 van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan
wel stem passen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Nummer

op de lijst

1

List I

BRUG-M

Aantal stemmen

Naam kandidaat
Gulikers, J.J.M. (Jan) (m)
Gorissen, H.M.M. (Tiny) (v)
Arntz, J.A.M. (Jacques) (m)
van der Bijl, G. (Gerrit) (m)

5
6

Gerards, R.W.M. (Rene) (m)
Lam, F.M. (Frank) (m)
3

van Geel-Laven, A.M. (Angelique) (v)
Lucassen, M.F.G. (Machiel) (m)
Nicolaes, H.C.M. (Lenneke) (v)
Cleophas, L.H.L. (Luc) (m)
Vroom, N.C.S. (Nico) (m)
Beulen, F.L.M. (Fer) (m)
Schats, M.A.M (Marc) (m)
Schatteman, D.J. (Daan) (m)

Totaal

Nummer
op de lijst

Lijst 2

Lokaal DNA

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Moiling, B.P.J. (Bjorn) (m)
Dolmans, H.E.G.M. (Hay) (m)
Hendriks, B.F.M. (Bjdrn) (m)
Ummels, H.J.M. (Bert) (m)
Smeets, I.E.G. (Inge) (v)
Ramakers, N.H.H. (Nicole) (v)
Schrouff, S.J.W. (Stan) (m)
Scheepers, A.H. (Ton) (m)
Bamohamed, H. (Hamza) (m)
Habets, M.K.J.J. (Maurice) (m)
Nijsten, A.J.M.J. (Armand) (m)
Jacobs -Luijten, M.A.F. (Mandy) (v)
Lemmens, G.R.I.R. (Gena) (v)
Heijgele, K.P.V. (Kelly) (v)
Aussems, Y.L.M. (Yancko) (m)
Reinders, J.M.H. (Dave) (m)
Thewissen, Q.E.H. (Quinty) (v)
Geraards, D. (Davy) (m)
Pallada, M.P.J. (Michael) (m)
Liegeois, K.A.M. (Kim) (v)
Thijssen, R.A.A. (Roger) (m)

1
2
3
4
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Totaal 1111.111.1

Lrst 3
Nummer
op de lijst

CDA
Naam kandidaat

Aarts, J.E.M. (Jack) (m)
Jonkhout, A.M.A. (Agnes) (v)
Zuijlen, R.M.J. (Roel) (m)
Frissen, M.F.E.J. (Marco) (m)
In de Braekt, D.J.V. (Dani) (m)
Karaoglan, M. (Armand) (m)
Keijsers, P.H. (Piet) (m)
Maassen, H.M.M. (Henk) (m)
van Eijkelenburg, J.W.A.M. (Jeroen) (m)
Minten, A.J.T. (Ton) (m)
Koot-Hilhorst, C.M. (Tiny) (v)
Pijnenburg, A.M. (Annette) (v)

1
2
3

Nummer
op de lijst

1
2
3

8
9
10
11
12
13

Li st 4

KIJK!!!

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Pohle, A. H. G. (Andreas)
Meijers, G. (Gea)
Giesen, J. J. M. (Jack)
Lemmens, H. G. M. J. (Hub)
Mulder, T. J. D. (Torben)
Koch, I. J. H. (Ingmar)
de Rond, V. (Vanessa)
Kester, W. T. J. M. (Jos)
Ligthart, F. N. (Frans)
Muris, J. W. M. (Jean)
Bardoul, R. H. G. M. (Romain)
Pas, J. H. (Jan)
Dassen, H. M. M. (Marcel)

TotaaI

PGM het Origineel
Nummer
op de lijst

1

Naam kandidaat

1111111111111111111111 Vertommen, R.H.A. (Remco) (m)
Gruyters, A.P.J. (Andre) (m)
Smeets, E.M.E (Edwin) (m)
Kusters, K.M. (Karin) (v)
5

Volders, L.C.G. (Luc) (m)
Eikenboom - te Poel, S.D.P.M (Stephanie) (v)
Oberndorff, P.A. (Piet) (m)

6

