
Waterschap Vechtstromen 

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 stemoreau 2[ 
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 (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van het 
stembureau). 

[Aantal geldige stempassen [[A/1900 
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) [ B [ l D ] 
[Aantal geldige kiezerspassen ][] 

Tel op+ 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D) 1 \ l () 7- 
2. Aantal getelde stembiljetten 

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat [ E [ l Ó "ö Ó 

~[ A_a_n_ta_l_b_la_n_co_st_e_m_b_ilj_e_tte_n ~[ j F [ 1g 
~[ A_a_n_ta_l_o_n_ge_l_di_g_e_st_e_m_b_ilJ_·e_tt_en ~[ [ ·l 

Tel op+ 

I er toto»ooo-oio sovene(e+re-» l_Lol 
• 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. 

-r/-, Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3. 
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Waterschap Vechtstromen 

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: 

[Aansta-soe soeao )ll 
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) ._I e_._2_.I _, 

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) l~c_._2~1-----~ 
Tel op+ 

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

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

1 □ Ja. Ga verder met rubriek 4 

□ Nee, er zijn méér 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 één verklaring zijn. 

Mogelijke verklaringen voor het verschil 
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan. 

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? 

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt? 

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt? 

Hoe vaak is er 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? 
1 

= 1 
D 
D 

7 
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Waterschap Vechtstromen 

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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Waterschap Vechtstromen 

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 één, twee, drie of vier.) 

) 
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Waterschap Vechtstromen 

Lijst 1 Water Natuurlijk 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & Naam kandidaat & 
kandidaatnummer kandidaatnummer 

Kranenburg, 1 Kessels, 26 
A. (Anieke) (v) J.H.M.J. (Han) (m) 

van de Griendt, 2 Eijsink, 27 
W.E. (Wim) (m) A.T.W. (Fons) (mn) 

Jonkhans, 3 Ertmann, 28 
R.P. (Rein) (m) E.W. (Eric Willem) (m) 

van Dijk, 4 op den Dries, 29 
M. (Myrte) (v) E.D. (Edo) (mn) 

Velderman, 5 Bossink-Tuna, 30 
W. (Willem-Jan) (m) H.N. (Nuray) (v) 

Biemold, 6 Boeke, 31 
D. (Diele) (m) A. (Willem) (m) 

Boxem-Klein, 7 van de Beek, 32 
Y.J. (Yvonne) (v) L.J. (Laura) (v) 

Veenstra, 8 vanAlfen, 33 
H. (Henk) (m) S. (Steven) (m) 

Ongena, 9 Algra, 34 
B.R. (Bernd) (m) H.A. (Henk) (m) 

ter Harmsel, 10 van Essen, 35 
A. (Anja) (v) J. (Jaimi) (m) 

Fekkes, 11 Aarnink, 36 
M. (Marcel) (m) B.H.M. (Nettie) (v) 

Boonstra, 12 
W.E. (Wim) (m) 

Vinkenvleugel, 13 
C. (Clemens) (m) 

Mulder, 14 
M.M. (Martin) (m) 

Witteveen, 15 
M.M. (Maarten) (m) 

de Vries, 16 
l.(lvo)(m) 

Stoker, 17 

) 
G.J. (Jerry) (m) 

Reusken, 18 
S.M. (Stephan) (m) 

Pragt, 19 
H.J. (Henk) (m) 

Overmeen-Bakhuis, 20 
G.J. (Margreet) (v) 

van Mierlo, 21 
D.J.C. (Michiel) (m) 

van der Linden, 22 
B.M. Y. (Tri) (v) 

Lievers, 23 
D.J.E. (Erik) (m) 

van Lamoen, 24 
E.J.H.C. (Ed) (m) 

Kok, 25 
C.W. (Colin) (m) 

Subtotaal 1 Subtotaal 2 

Totaal (1+ 2) 
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Waterschap Vechtstromen 

Lijst 2 CDA 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Hemmers-Markerink, 
E. (Ellen) (v) 

Wilting, 2 
R. (Ruud) (m) 

Arkink, 3 
J.A.G. (Johan) (m) 

Bos, 4 
C. (Couzijn) (m) 

van Straten, 5 
R.(Ralf)(m) 

Morskieft, 6 
B.F.M. (Bernadette) (v) 

Mak 7 
van Petersen, 
A.C.M. (Anchela) (v) 

Smit, 8 

) D. (Danny) (m) 

Kolkman, 9 
A.F. (Bert) (m) 

Nijenhuis, 10 
S. (Sara) (v) 

Tel, 11 
M. (Marten) (m) 

Tigelaar-Vruggink, 12 
G. (Gerdien) (v) 

Platje, 13 
K. (Karel) (m) 

Nijkamp, 14 
H.J. (Henk) (m) 

Nijman, 15 
G. (Gerard) (m) 

Smelt, 16 
G.J. (Gerrit) (m) 

Hegteler, 17 
B.S. (Bas) (m) 

Compagner, 18 
R. (Rein) (m) 

Totaal 
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Waterschap Vechtstromen 

Lijst 3 AWP voor water, klimaat en natuur 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

van Agteren, 
J. (Hans) (m) 

Mulder, 2 
W. (Wieger) (m) 

Hammink, 3 
H. (Hans) (m) 

Lowik, 4 
A.J.W. (Ton) (m) 

Buijtelaar, 5 
F.A.J. (Freek) (m) 

van Wijk, 6 
C. (Christien) (v) 

Merz, 7 
R.B.J. (Rosemarie) (v) 

Timmerman, 8 
H. (Herman) (m) 

Hotste, 9 
L.F.M. (Leo) (m) 

Horstman, 10 
M.A. (Martha) (v) 

Haselhorst, 11 
G.J. (Gerrit) (m) 

Wispels, 12 
M.G.T. (Machiel) (m) 

Lubbers, 13 
J.F.F. (Hans) (m) 

van der Velde, 14 
8. (Bas) (m) 

de Groot, 15 
R. (René) (m) 

Broekema, 16 
N. (Nico) (m) 

Klaas, 17 
A.J. (Bert) (m) 

van Ulst, 18 
J. (Jan) (m) 

IJben, 19 
P.J. (Piet) (m) 

Kemperink, 20 
A.B.E.G. (Anoesjka) (v) 

Brummelhuis, 21 
A.H.J. (Toon) (m) 

Totaal 
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Waterschap Vechtstromen 

Lijst 4 VVD 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Veerenhuis, 
J.J. (Jan) (m) 

Aveskamp, 2 
G.H.J. (Gerald) (m) 

Broekman-Veltman, 3 
A.A. (Anneke) (v) 

Agob, 4 
A. (Anouschka) (v) 

Melissen, 5 
S.T.A.G. (Sigismund) (m) 

lrrgang-Borsboom, 6 
M.S. (Marja) (v) 

Lugtmeier, 7 
M. (Merel) (v) 

van Dijk, 8 
K. (Kathleen) (v) 

Lugies, 9 
H. (Ineke) (v) 

Tijhot, 10 
A.J. (André) (m) 

Schepers, 11 
K. (Klaas) (m) 

Pont, 12 
O.E.A. (Oscar) (m) 

Elbert, 13 
J.B. (André) (m) 

Borger, 14 
L. (Liam) (m) 

van den Berg, 15 
8. (Bart-Jan) (m) 

Scheperman, 16 
E. (Edwin) (m) 

Visscher- 17 
de Frankrijker, 
E.W. (Lizette) (v) 

de Graaf, 18 
L. (Ludy) (v) 

van Arkel, 19 
J.J. (Jos) (m) 

Geerlings, 20 
M. (Marc) (m) 

Vreugdenhil, 21 
J.W. (Jolanda) (v) 

Totaal 2 
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Waterschap Vechtstromen 

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

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Meijboom, 
E.J. (Erik Jan) (m) 

Spiertz, 2 
P.G.M.W. (Peter) (m) 

Schuurman, 3 
G.(Gijs)(m) 

Sekeris, 4 
W.J. (Wim) (m) 

Kasteleijn, 5 
H.M. (Marinus) (m) 

Schoemaker, 6 
B. (Bram) (m) 

Luppes, 7 
H.M. (Hilda) (v) 

van Hensbergen, 8 
G.J. (Gerard) (m) 

Leeuwenkuijl, 9 
J.W. (Johan) (m) 

) 

Totaal■
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Waterschap Vechtstromen 

Lijst 6 ChristenUnie 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Tromp, 
W.H. (Hugo) (m) 

Bloem berg, 2 
P.J.W. (Wouter) (m) 

Mulder, 3 
R.H. (Rolf) (m) 

Buikema-Albers, 4 
J.T. (Jeanet) (v) 

van Dijk, 5 
P.M. (Peter) (m) 

Zandman, 6 
H.C. (Harmen) (m) 

Odink, 7 
J. (Hans) (m) 

Peltjes, 8 
G.H. (Gineke) (v) 

Supheert, 9 
M.J. (Michèl) (m) 

Vedder, 10 
H. (Harmjan) (m) 

Visser, 11 
B.(Bart)(m) 

van Hoek, 12 
J. (Jan) (m) 

Marmol-Kroeze, 13 
A.B. (Alicja) (v) 

Marteros, 14 
M. (Mases) (m) 

Totaal 
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Waterschap Vechtstromen 

Lijst 7 OUDERENPARTIJ 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Hornis, 
M.P. (Martin) (m) 

Alberts, 2 
J. (Jetty) (v) 

van der Meij, 3 
I.E.J. (Jack) (m) 

van der Weide-van Oenen, 4 
J.C.J. (Janet) (v) 

Snellen, 5 
J.E.H.M. (Jules) (m) 

Harkema-Lahuis, 6 
AL. (Annie) (v) 

Harkema, 7 
A. (Bert) (m) 

Bruining 8 
van Klinken, 
W. (Wietske) (v) 

) 

Totaal 
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Waterschap Vechtstromen 

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Ligtenberg, 
J. (Johan) 

Eggerink, 2 
F.J. (Freek-Jan) 

van Rossum, 3 
A.J. (Rens) 

Engberts, 4 
G.G. (Gezino) 

Baan, 5 
J. (Johan) 

Berkhoff, 6 
F.H. (Freek) 

de Vries, 7 
K. (Klaas) 

Baan, 8 
H.A. (Arjan) 

van Rijn, 9 
B. (Brand) 

Quist, 10 
J.W. (Jos) 

Bom, 11 
F.H. (Frits) 

de Olde, 12 
B.A.J. (Bert-Jan) 

Meuteman, 13 
K (Koert) 

Zagers, 14 
G. (Gerco) 

Dekker, 15 
H. (Herry) 

van Oijen, 16 
C.W. (Christiaan) 

Breuketman, 17 

) 
P. (Peter) 

Bossers, 18 
M. (Marinus) 

Totaal■
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Waterschap Vechtstromen 

Lijst 9 BBB 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Woolderink, 
R.E. (Rolf) 

Wolters, 2 
G. (Gezinus) 

van den Bovenkamp, 3 
C.H.M. (Richard) 

Torn Broers, 4 
B.H. (Henk) 

Hemstede, 5 
H. (Herman) 

Smit, 6 
H.H. (Ria) 

Rouwen horst, 7 
J.H.J. (Jeffrey) 

Prinsen, 8 
D.L.P. (Dario) 

Bakker, 9 
A. (Adam) 

Voortman, 10 
A.B.J. (Andre) 

ter Haar, 11 
P.S.M. (Paul) 

) 

Totaal ■1 
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Waterschap Vechtstromen 

Lijst 10 Belang van Nederland {BVNL) 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Brouwer, 
A. (Arjan) (m) 

de Lange, 
A. (Aart) (m) 

2 

Kleine Staarman, 
S.S. (Stef) (m) 

3 

van Aalst, 
R.R. (Roy) (m) 

4 

) 

) ,, 

Totaal 96 
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Waterschap Vechtstromen 

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 stembureau vastgestelde 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? 

D Nee 

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring. 

Lijstnummer en -naam Lijsttotaal zoals Lijsttotaal zoals Reactie gemeentelijk stembureau/ 
vastgesteld door vastgesteld door stembureau voor het openbaar lichaam op het verschil 
stembureau gemeentelijk 

stembureau/ 
stembureau voor 
het openbaar 
lichaam 

1. Water Natuurlijk 

2.CDA 

3. AWP voor water, klimaat en natuur 

4. VVD 

5. S0PLUS 

6. ChristenUnie 

7. OUDEREN PARTIJ 

8. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

9. BBB 

10. Belang van Nederland (BVNL) 
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