
Model K-í
(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 vóór de reguliere dag van de stemming en van de

uitkomsten daarvan.

Op basis van de processen-verbaalwordt 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 minimaal drie andere leden.

1. Verkiezing

Dit proces-verbaal heeft betrekking op:
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zoeteruroude.

2. Zitttng

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente
'Zoetenroude.

Datum aanvang zitting

Tijdstip aanvang zitting
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3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

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

Voorletter(s) Achternaam leden gemeentelijkstembureau

Aanwezig op het gemeentelijk
stembureau
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4. Stembureaus

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de gemeente:

Open opLocatie stembureauNummer
14-03-2022B De Eendenkooi maandag 14-03-2022

15-03-2022De Eendenkooi dinsdag 1 5-03-2022I
14-03-202210 De Klaverhal maandag 14-03-2022

15-03-2022De Klaverhal dinsdag 1 5-03-202211
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5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen

Bezwaren ziin klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeetden van bezwaren van kiezers: een stem op een
stembiliet 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 veryroegd stemmen een reactie op het bezwaar? Noteer die dan
ook. Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

)

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.
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7. Leden van het gemeenteliik stembureau voor veruroegd stemmen

Alle leden 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 leden. Ga vervolgens naar rubriek B voor de ondertekening.

Datum
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Bijlage : uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen
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B De Eendenkooi maandag 14-03-2022

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen De Eendenkooi maandag 14-03-2022

I

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 toepassing bíj een gemeenteraadsverkiezing.

A 8r
B t5
c 0

\-ilq/

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

zHettotaal aantal getelde stembiljetten. Tet op! E + F + G = H

* Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op.

E \gï
F o
G o

rgï
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B De Eendenkooi maandag 14-03-2022

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

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

É Ja, ga verder met rubriek 4.

O 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 volgI 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 aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau

voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

" Kiezerspassen zijn niet van toepassing bii een gemeenteraadsverkiezing

Let op de onder A.2,8.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals

vastgesteld door het stemburcau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

ls het aantal toegelaten 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 ziin 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.

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?

4.2

8.2

0c.2

Vermetd hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was'
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8 De Eendenkooi maandag 14-03-2022

4. Bai gecom bineerde stemmingen

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

I N"".

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
sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.
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8 De Eendenkooi maandag 14-03-2022

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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B De Eendenkooi maandag 14-03-2022

7

8

1 Prog ress ief Zoeterwoude (PZl
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 van der Poel, M.J. (Myrna) (v)

2 3 Goossen, K.P. (Pieter) (m)

3 \2 Oppe, M. (Milica) (v)

4 \> van Es, M. (Mike) (m)

5 Valk, J.M. (Jos) (v)

6 o Rietdijk, C.H. (Corry) (v)

o Agema, J.A. (Arjan) (m)

Hendrikx, G.D.D. (Frits) (m)

I Beekhuizen, J.D. (Dick) (m)

10 van der Laan, Y.J.M. (Yvonne) (v)

11 Pannebakker, M.C.J. (Marin) (m)

12 t den Ouden, C. (Kees) (m)

í3 o van Steijn, P.J. (Piet) (m)

14 I Bouter, R.F. (Ruud) (m)

Aantal stemmen

Totaal
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B De Eendenkooi maandag 14-03-2022

CDA2

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

Bakx, A. (Arjan) (m)51

Coene - Beereboom, A.A.M. (Astrid) (v)2

van der Hoeven, M.H. (Matthijs) (m)3 t

van Mil, M.V.X. (Max) (m)4

van Veen, J.C.M. (Sjaak) (m)I5

van Houten, J.A. (Josje) (v)6 t

7

8 O

o Mooijman, W.J. (Wouter) (m)I

Harteveld - de Ridder, P.A.J. (Ellen) (v)10 B
o van der Hoeven, L.T.J. (Leen) (m)11

Bakx, K.M.P.M. (Kees) (m)o12

de Gans, A. (Ton) (m)13

Aantal stemmen

Olthof, H.P. (Paul) (m)

Klein, W.J.C. (Wim) (m)

3Totaal
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B De Eendenkooi maandag 14-03-2022

7

3 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 r.2 Paardekooper, M.J.P. (Mathieu) (m)

2 lo de Lange - de Heiden, K. (Kitty) (v)

3 Onderwater, R.W. (Roel) (m)

4 o Driebeek, P.A.M. (Patricia) (v)

5 Zaal, S.A. (Stefan) (m)

6 Oliehoek, S.A.W. (Sjors) (m)

Postma - Hintzbergen, J.L. (Anneloes) (v)

Aantal stemmen

Totaal
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B De Eendenkooi maandag 14-03-2022

Senioren Belangen Zoeterwoude4

Naam kandidaat
Nurnmer
op de lijst

van der Kooi - van den Kolk, T.C. (Thea) (v)1

Mooijman, L.E. (Linda) (v)2 ï

Soffner, L. (Liza) (v)o3

van de Mortel, E.T. (Ewald)(m)o4

Kraus, T.G. (Tessa) (v)5

van der Kooi, H.O. (Henk) (m)26

7

Aantal stemmen

van Diemen, M.A.H. (Mart) (m)

2Totaal
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9 De Eendenkooi dinsdag 15-03-2022

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen De Eendenkooi dinsdag 15-03-2022

I

1. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

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

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

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

* Kiezerspassen zijn niet van toepassÍng bij een gemeenteraadsverkiezing.

A 26f
L2

c 0

2qo

2. Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

)Het totaal aantal getelde stembiljetten . Tet opt E + F + G = H

* Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op etke tijst zijn uitgebracht bij etkaar op.

E 2&s
F o
G

Lqo
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9 De Eendenkooi dinsdag 15-03-2022

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

fl. Ja, ga verder met rubriek 4.

O 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

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 door het gemeentelijk stembureau

voor vervroegd stemmen. Telop! X.2 + 8.2 + C.2 = D.2

* Kiezerspassen zijn níet van toepassing bii een gemeenteraadsverkiezing.

Let op: de onder A.2,8.2, G.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals

vaetgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

ls het aantal toegelaten 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 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.

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?

4.2

8.2

c.2 0

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.
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9 De Eendenkooi dinsdag 15-03-2022

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

6 ruee.

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
sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.
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9 De Eendenkooi dinsdag 15-03-2022

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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9 De Eendenkooi dinsdag 15-03-2022

7

8

1 Prog ressief Zoeterwoude (PZl
Nummer
op de lUst Naam kandidaat

1 Y van der Poel, M.J. (Myrna) (v)

2 s Goossen, K.P. (Pieter) (m)

3 \2 Oppe, M. (Milica) (v)

4 I van Es, M. (Mike) (m)

5 5 Valk, J.M. (Jos) (v)

6 Rietdijk, C.H. (Corry) (v)

L Agema, J.A. (Arjan) (m)

o Hendrikx, G.D.D. (Frits) (m)

I o Beekhuizen, J.D. (Dick) (m)

í0 L van der Laan, Y.J.M. (Yvonne) (v)

11 !. Pannebakker, M.C.J. (Marin) (m)

12 den Ouden, C. (Kees) (m)

13 L van Steijn, P.J. (Piet) (m)

14 Bouter, R.F. (Ruud) (m)

Aantal stemmen

15tTotaal
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9 De Eendenkooi dinsdag 15-03-2022

2 CDA

Naam kandidaat
Nrlruner
op de lijst

Bakx, A. (Arjan) (m)1

Coene - Beereboom, A.A.M. (Astrid) (v)2o2

van der Hoeven, M.H. (Matthijs) (m)3

van Mil, M.V.X. (Max) (m)\14

van Veen, J.C.M. (Sjaak) (m)5 s
\ó van Houten, J.A. (Josje) (v)6

7

I O

Mooijman, W.J. (Wouter) (m)\I
Harteveld - de Ridder, P.A.J. (Ellen) (v)q10

van der Hoeven, L.T.J. (Leen) (m)11 o

Bakx, K.M.P.M. (Kees) (m)o12

de Gans, A. (Ton) (m)í3

Aantal stemmen

Olthof, H.P. (Paul) (m)

Klein, W.J.C. (Wim) (m)

Totaal
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9 De Eendenkooi dinsdag 15-03-2022

7

3 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 Paardekooper, M.J.P. (Mathieu) (m)

2 1 de Lange - de Heiden, K. (Kitty) (v)

3 I Onderwater, R.W. (Roel) (m)

4 L Driebeek, P.A.M. (Patricia) (v)

5 ó Zaal, S.A. (Stefan) (m)

6 Oliehoek, S.A.W. (Sjors) (m)

o Postma - Hintzbergen, J.L. (Anneloes) (v)

Aantal stemmen

31Totaal
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9 De Eendenkooi dinsdag 15-03-2022

Senioren Belangen Zoeterwoude4

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

van der Kooi - van den Kolk, T.C. (Thea) (v)21

Mooijman, L.E. (Linda) (v)2 '1

ó Soffner, L. (Liza) (v)3

van de Mortel, E.T. (Ewald) (m)ó4

Kraus, T.G. (Tessa) (v)5 O

van der Kooi, H.O. (Henk) (m)o6

7

Aantal stemmen

van Diemen, M.A.H. (Mart) (m)

3Totaal
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10 De Kaverhal maandag 14-03-2022

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen De Klaverhal maandag 14-03-2022

í0

1. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

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

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Telop! A + S + 6 - p

* Kiezerspassen zijn níet van toepassing bij een gemeentercadsverkiezing.

A 3t3
B 2Q
c 0

33?

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestetd door het gemeentet'tjk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

- lHet totaal aantal getelde stembiljetten. Tet opl E + F + G = H

* Telvoor dit onderdeel de aantallen stemmen die op etke tijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

E 33q
F

o
A

G I

33ï1

I

1..
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10 De Kaverhalmaandag 14-03-2022

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

X Ja, ga verder met rubriek 4.

O 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

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 door het gemeentelijk stembureau

voor vervroegd stemmen. Telop! A.2 + 8.2 + C.2 = D'2

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bii een gemeenteraadsverkiezing.

Let op de onder A.2,8.2, G.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals

vastgesteld door het stembureau voor vervrocgd stemmen (ingevuld in rubriok 1).

ls het aantal toegelaten 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 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.

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?

4.2

8.2

c.2 0

Vermetd hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.
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4. Btj gecombineerde stemmingen

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

f, *"".

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 aantat stembitjetten, dan wel
sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daf is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per liist en kandidaat
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7

I

1 Prog ress ief Zoeterwoude (PZl
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1
-{2

van der Poel, M.J. (Myrna) (v)

2 d Goossen, K.P. (Pieter) (m)

3 Oppe, M. (Milica) (v)

4 van Es, M. (Mike) (m)

5 d Valk, J.M. (Jos)(v)

6 It{ Rietdijk, C.H. (Corry) (v)

o Agema, J.A. (Arjan)(m)

D Hendrikx, G.D.D. (Frits) (m)

I o Beekhuizen, J.D. (Dick) (m)

í0 2 van der Laan, Y.J.M. (Yvonne) (v)

11 2 Pannebakker, M.C.J. (Marin) (m)

12 L1 den Ouden, C. (Kees) (m)

í3 a van Steijn, P.J. (Piet) (m)

14 3 Bouter, R.F. (Ruud) (m)

Aantal stemmen

IL5-Totaal
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CDA2

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

Bakx, A. (Arjan) (m)1 25
IO Coene - Beereboom, A.A.M. (Astrid) (v)2

van der Hoeven, M.H. (Matthijs) (m)353

van Mil, M.V.X. (Max) (m)4 2

van Veen, J.C.M. (Sjaak) (m)\t5

van Houten, J.A. (Josje) (v)6 I

o7

aI
Mooijman, W.J. (Wouter) (m)o9

o Harteveld - de Ridder, P.A.J. (Ellen) (v)10

van der Hoeven, L.T.J. (Leen) (m)O11

Bakx, K.M.P.M. (Kees) (m)12 O

de Gans, A. (Ton) (m)o1g

Aantal stemmen

Olthof, H.P. (Paul) (m)

Klein, W.J.C. (Wim) (m)

t\Totaal
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3 WD
Nummer
op de lÍjst Naam kandidaat

1 2\ Paardekooper, M.J.P. (Mathieu) (m)

2 ló de Lange - de Heiden, K. (Kitty) (v)

3 Ondenvater, R.W. (Roel) (m)

4 Driebeek, P.A.M. (Patricia) (v)

5 5 Zaal, S.A. (Stefan) (m)

6 2 Oliehoek, S.A.W. (Sjors) (m)

7 Postma - Hintzbergen, J.L. (Anneloes) (v)

Aantal stemmen

SCtTotaal
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Senioren Belangen Zoeterwoude4

Naam kandidaat
Numnrer
op de lijst

van der Kooi - van den Kolk, T.C. (Thea) (v)2o1

Mooijman, L.E. (Linda) (v)í2

Soffner, L. (Liza) (v)53

van de Mortel, E.T. (Ewald) (m)34

Kraus, T.G. (Tessa) (v)25

van der Kooi, H.O. (Henk) (m)6 L
van Diemen, M.A.H. (Mart) (m)o7

Aantal stemmen

3Tt-rtaal
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Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen

11

De Klaverhal dinsdag í5-03-2022

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vasÍgesÍe/d 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*)

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

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

* Kezerspassen zijn niet van toepassíng bij een gemeenteraadsverkiezing.

A 3\g
B 3t
c 0

QIQ
I

I

2. Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiÍjetten met een geldige stem op een kandidaat "

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

,iHet totaal aantal getelde stembiljetten . Tet op! E + F + G = H

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op etke tijst zijn uitgebracht bij etkaar op.

E C, u
F 3
t, o

Lllq
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten

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

( Ja, ga verder met rubriek 4.

O 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 aantaltoegelaten kiezers voor dit

stembureau als volgt vastgesteld:

Aantal gcldigo otomPassen

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

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau

voor vervroegd stemmen. Telop! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bíi een gemeenteraadsverkiezing'

Let op: de onder A.2,8.2, G.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals

vastgesteld door hët stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek í).

ls het aantal toegelaten 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 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.

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?

4.2

8.2

0c.2

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was'

36/42



11 De Klaverhal dinsdag 15-03-2022

4. BU gecombineerde stemmingen

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

f ttee.

O Ja, er ziin stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

::;liffl'*',""ï:i"sffi lË1ï"::,:lï"
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantat stembitjetten, dan wel
sÍempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per liist en kandidaat
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8

1 Prog ressief Zoeterwou de (PZl
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1

u
+({ van der Poel, M.J. (Myrna) (v)

2 s Goossen, K.P. (Pieter) (m)

3 1S Oppe, M. (Milica) (v)

4 3 van Es, M. (Mike)(m)

5 t Valk, J.M. (Jos) (v)

6 \3 Rietdijk, C.H. (Corry) (v)

7 0 Agema, J.A. (Arjan) (m)

o Hendrikx, G.D.D. (Frits) (m)

I 5 Beekhuizen, J.D. (Dick) (m)

10 ï van der Laan, Y.J.M. (Yvonne) (v)

11 7 Pannebakker, M.C.J. (Marin) (m)

12 o den Ouden, C. (Kees) (m)

í3 n
A van Steijn, P.J. (Piet) (m)

14 I Bouter, R.F. (Ruud) (m)

Aantal stemmen

t33Totaal
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CDA2

Naam kandidaat
Nunrmer
op de lijst

Bakx, A. (Arjan) (m)3S1

Coene - Beereboom, A.A.M. (Astrid) (v)2 \2
van der Hoeven, M.H. (Matthijs) (m)SQ3

van Mil, M.V.X. (Max) (m)4 ï

3i van Veen, J.C.M. (Sjaak) (m)5

van Houten, J.A. (Josje) (v)36

7 O

8

Mooijman, W.J. (Wouter) (m)I
Harteveld - de Ridder, P.A.J. (Ellen) (v)10

van der Hoeven, L.T.J. (Leen) (m)11

Bakx, K.M.P.M. (Kees) (m)12

de Gans, A. (Ton) (m)0í3

Aantal stemmen

Olthof, H.P. (Paul) (m)

Klein, W.J.C. (Wim) (m)

t 3Totaal
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3 WD
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1 1Q Paardekooper, M.J.P. (Mathieu) (m)

2 IY de Lange - de Heiden, K. (Kitty) (v)

3 tó Ondenrvater, R.W. (Roel) (m)

4 I Driebeek, P.A.M. (Patricia) (v)

5 ( Zaal, S.A. (Stefan)(m)

6 Oliehoek, S.A.W. (Sjors) (m)

7 ( Postma - Hintzbergen, J.L. (Anneloes)(v)

Aantal stemmen

Totaal
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Senioren Belangen Zoeterwoude4

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

van der Kooi - van den Kolk, T.C. (Thea) (v)1

Mooijman, L.E. (Linda) (v)52

Soffner, L. (Liza) (v)3 3
2 van de Mortel, E.T. (Ewald) (m)4

Kraus, T.G. (Tessa) (v)o5

van der Kooi, H.O. (Henk) (m)6 O

07

Aantal stemmen

van Diemen, M.A.H. (Mart) (m)

Totaal
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