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de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

o

Wie vullen het proces-verbaal in en ondeÉekenen het?

Alle stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal. Na afloop
van de zitting ondertekenen alle stembuÍeauleden die op dat moment aanwezig zUn hel proces-verbaal. Dat zijn in elk
geval de vootzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden.

1. lnformatie over het stembureau

AA he I stem reau een nummer heeft, vermeld dan het nummer

B Wanneer vond de stemming plaats?

Datum ,4 - van r -l

4

§ql tot l_,_l :l_,_l uur

C Waar vond de stemming plaats?

Adres oí omschrijving locatie { 1,-

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per

locatie de openingstijden bij:

AdÍessen oÍ omschrijving locataes mobiel stembureauo
uur

uur

uur

D Vul in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

E Een stembureau dat toegankelrk is voor alle kiezèrs.

D Een stembureau met beperkte toegang (bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig)

I q)

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen

Waarom een proces-verbaal?

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. lvlet het proces-verbaal legt het stembureau
verantwoording af over het verloop van de slemming. 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 slemming coÍrect verlopen is.

P" lc) ct
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3. Bezwaren van kiezers

Bezwaren zíjn klachlen of aanmefuingen van kiezers. Voobeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon Ín een stemhokje.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-veÍbaal. Ook als het stembureau het er niet mee eens is.

HeeÍt het stembureau een reactie op het bezwaaÍ? Noteer die dan ook. Let op: noteer geen persoonsgegevens van
kiezers.

Bezwaren van kiezers tiidens de stemming

iV /r

o
4. Onregelmatigheden of bijzonderheden

Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de slembus was vol en er was geen
tweede stembus, het brandalam ging af en hel stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmaligheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Lel op: noteer geen
persoonsgegevens van kiezers.

o

5. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas oÍn te stemmen in andere gemeente) (niet van
toepas s i n g b ij g e m ee nle ra a dsverki e zi n g e n )

Het aantal tol de stemming toegelaten kiezerc. Tel op! A + B + C = D

A
') 'lLA

B o
c N.V.T.

D 2)
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Uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Itrlqi?NummeÍ stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing)

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

í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor veNroegd stemmen (zie rubiek 5 van

het proces-verbaal van het stembureau voor veruroegd slemmen).

o

o

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftelijk oÍ via íngevulde stem- oÍ kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) (niet van
toe p assi n g bij g em eènte raad sve rki e zi ng e n )

Het aantal lot de stemming toegelaten kieze's. Tel op! A + B + C = D

A '?_z

O
c

D

N.V.T.

2. Aantal getelde stembiljetten
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelíjk stembureau voor veNroegd stemmen

Aantal stembiljelten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten Telop! E + F + G = H

E (- (-
\-'

G (J

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen díe op elke Ust zijn uitgebÍacht
bij elkaar op (zie rubiek 5 van deze bijlage).

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

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal gelelde slembiljetten (rubriek 2 onder l0 gelijk?

d)", gu urrd", 
^"t rubriek 4.

E Nee, ga verder met het veNolg van rubiek 3

22
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Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeÍt het gemeentelijk stembureau vooÍ vervroegd stemmen de

stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal loegelaten kiezers voor dit

stembureau als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schnftelijk ol via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) (niet van
toe p a ss in g bi ge mee nte ra ad sve fu i e zi n g e n)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau

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

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2, onder l0 gelijk?

o
6 J", g, verder met rubiek 4

t] Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel slembiljetten zUn eÍ meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er mindeÍ geteld?

O

VerklaaÍ het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aanlal getelde stembiljetten. Vermeld hoe vaak
hier spÍake van was. Er kan meer dan één verklaring zÍn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
VeÍneld hoe vaak de situalies zich hebben

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiliet 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 andeÍe verklaring voor het verschil?

Vemeld hieronder de andere ve*laringen en hoe vaak er sprake van was.

4.2

8.2

N.V.T.

IIII
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewÍzen oí kiezerspassen van een andere verkiezing aangelroÍÍen?

ír.r"".
E Ja, er ziln stembiljetten/slempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetrofÍen. Deze stembescheiden moelen 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 betrefÍende stembureau en hel aanlal stembiljetlen, dan wel

stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

O

o
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5. Aantal stemmen per lijst

Liistnummer

o

o

1

2

3

4

5

6

7

8

I
'10

11

12

13

14

15

í6

17

í8

í9

20

Lijstnaam

Leefbaar Rotterdam

VVD

D66

GROENLINKS

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

DENK

SP (Socialistische Pa rtij )

CDA

Partij voor de Dieren

5OPLUS

Wij Kleurrijk Rotterdam

Ch ristenU n ie

Lijst Meeuwissen

] EZUS LEEFT

BIJ 1

Forum voor Democratie

Volt

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam

Socia listen 010

long Rotterdam
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