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Uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing) Lll

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

Q-{À::q-t'r.§^ C.S , i-t<*rÍ\q)errr 2

í. Aantal toegelaten kiezers

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

het proces-veÍbaal van het stembureau voor veruroegd stemmen).

o

o

Aantal geldige slempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om Íe stemmen in andere gemeente) (niet van
toepa s s i n g b ij g e m e e ntera a dsv erkiezi n ge n )

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

A l)\.,i
B \3
c N.V.T.

D

2. Aantal getelde stembiljetten
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stetnbureau voor vervroegd stemmen

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

E \3ï
G

H

" Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke list zijn uitgebracht
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 (Íubriek 1 onder D) en het aantal gelelde slembiljetten (rubriek 2 onder l0 gelijk?

E Ja, ga verder met rubriek 4.

p Nee, ga verder met het vervolg van rubiek 3.

l4+
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Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heefl het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de

stempassen. kiezerspassen en volmachtbewrzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit

stembureau als volgl vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiltelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldage kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) (niet van
toe p a ss í n g bi ge mee nte ra ad sve rkie zi n g en )

Het aantal lot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau

voor vervroegd stemmen Tel op! 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2, onder f0 gelijk?

o
E La, ga verder met rubiek 4

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

tr Nee. er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

VerklaaÍ hel verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe vaak
hier sprake van was. Er kan meer dan éen verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de sik/alès z hebben

o

Hoe vaak heefr een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljel te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vemeld hieronder de andere vefulaingen en hoe vaak er sprake van was.

4.2

8,2

N.V.T.

D.2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

E t,tee.

E Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroÍfen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden

verpakt en worden veÍzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs van de

gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau en het aantal stembiljetten. dan wel

sÍempassen, volmachlbewizen of kíezerspassen dat is aangetroffen.

o

o
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5. Aantal stemmen per lijst

LijstnummeÍ

o

1

2

3

4

5

6

7

8

I
í0

11

12

t3

't4

'15

16

17

í8

í9

20

Lrjstnaam

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 Kleu rrij k Rotterdam

ChristenUnie

Lijst Meeuwissen

]EZUS LEEFT

BI] 1

Forum voor Democratie

Volt

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam

Socia listen 010

long Rotterdam
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.tÀ=
Stembureaunummer

L 4 2 4 L

o
Proces-ve rbaal Ge mee nteraad

Dee[ A-1

o
In te vullen door het stembureau (voorzitter)
op maandagL4 maart 2022
of dinsdag 15 maart2022

Rec-nr.11

Gemeente
Rotterdam
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Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Waarom een proces-verbaal?

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een pÍoces-verbaal op. l\,let het proces-verbaal legt het stembureau
verantwoording af over het verloop van de stemming. 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 stemming correct verlopen is

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?

Alle stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het coÍrect en volledig invullen van het proces-verbaal. Na aíloop
van de zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk
geval de voorzitler van het stembureau en minimaal drie andere slembureauleden.

'1. lnÍormatie over het stembureau

o 'L4tr.4t
A Als het stembuÍeau een nummer heefl, veÍmeld dan hel nummer

B Wanneer vond de stemming plaats?

Datum

C Waar vond de stemming plaats?

Uls+jLoll u"n10,f,1, r 3,crtotr g-1r 
: I 0d)1uur

R§ .{"nn C.l ttafu»+tar"iAdres oÍ omschrijving locatie

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

locatie de openingstijden bij:

AdÍessen oÍ omschri locaties mobiel stembureauo
uur

UUT

uur

D Vul in oÍ het al dan niet gaal om een stembureau met een beperkte toegang.

( Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

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

I

I



Pag ina 4 van 7

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

Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? NoleeÍ die dan ook. Let op: noleer geen persoonsgegevens van
kiezers.

Bezwaren van kiezers tiidens de stemming

o
4. Onregelmatigheden of bijzonderheden

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

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

-L

o

5. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schnfteuk of via ingevLlde slem- o[ kiezerspas)

Aanlal geldige kiezerspassen o)as om te stemmen in andere gemeentel (niet van
toep ass i n g b U ge m ee ntera ad sv e rk i ezi n gen )

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. ïelopl A + B + C = D

A I ((r
B I 2.,

c N.V.T.

D

3. Bezwaren van kiezers

Bezwaren zijn klachten of aanmet*íngen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een slemhokje-
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