
Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderl'ljk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen
(indien van toepassing)

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

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

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

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

* Kiezerspassen zijn niet van toepass¡ng bij een gemeenteraadsverkiezing.
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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 *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op (zie rubriek 5 van deze bijlage).
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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 het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

A Ja, ga verder met rubriek 4.

O Nee, ga verder 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) *

Het aantaltot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Telop! 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2

" Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

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

O Ja, ga verder met rubriek 4.

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

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

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

4.2

8.2

c.2 0

D.2

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hae vaak de volgende sifuafles 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. B¡j gecomb¡neerde stemmingen

Z¡n er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

¡l Nee

O 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
sfempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daf is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst

Lijstnummer Lijstnaam

1 3 VZ Westerkwartier

2 ChristenUnie

3 6s CDA

4 l GROENLINKS

5 ZL Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

6 t3 WD

7 Sterk Westerkwartier

8 t t'l D66

I 50PLUS

Aantal stemmen
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