203 Blokstallen

Nummer stembureau voorvervroegd stemmen

203

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen

Blokstallen

1. Aanta! toegelaten kiezers
in zoals vasfgeste/d door het stemburcau voor veruroegd stemmen (zie rubiek S van het
prcces-verbaal van het stembureau voor verurcegd stemmen).
Vul hieronder de aantallen

Aantal geldige stempassen

A

5Ztr

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

B

sq

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

c

s03

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

0

Krbal.spassen zijn nietvan foepassirg bij een genpentenadsve*ieing.

2. Aantal getelde stembiljeften
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor verutoegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

s&).

Aantal blanco stembiljetten

F

I

Aantal o ngeld

G

ig

e stemb iljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten.

Iel op! E + F + G = H

H

o

SB3

* Tel voor
dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachtbijetkaarop (zie rubriek 5 van deze bijtage).
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3. Verschi! tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljetten
ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

O
X

Ja, ga verder met rubriek

4.

Nee, ga verder met het veruolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerdeverschil heeft het gemeentelijk stembureau voorvervroegd stemmen de
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voordit
stembureau als volgt vastgesteld:

Aantal geld ige stempassen

4,2

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

8,2

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

c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voorvervroegd stemmen. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

D.2

0

* Kezerspassen zijn nietvan toepassing
bij een genpenteraadsvetuiezing.

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

O

Ja, ga verder met rubiek 4.

O
O

Nee, erzijn m66r stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zjn er meer geteld?
Nee, er Zjn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten 2jn 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 66n verklaring zijn.

ilogrelljke wdtlafngen voor het verscilrlt
Venneld he vaak:de vdgare sftuatieszich labfrln vodgdaan.
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 voorhet verschil?
Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
Vermeld hiercnder de andere verklaringen en hoe vaak er spruke van was.
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4. Bri gecombineerde stemmingen
Ztln er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

a
O

Nee.

Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in
aparte pakkenworden verpakten worden vezegeld en overgebracht naar het collegevan 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 dat is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst
Aantal stemmen

6r

1

\t

2

s2

3

Lijstnaam
GBWP

WD
Lijst Linssen

4

CDA

5

D66

S

6

BSD

7

GROENLINKS

8

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

I

\",

SP (Socialistische Partij)

10

t

sOPLUS

11

q

Lokaal Realisme

12

L+

Belang van Bergen op Zoom

JS

SAMENO164

13

u

VB
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