
 

Model Na 14-2

Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk

stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschapvan Delfland
In maart 2023

Gemeente Westland

 

Waaromeen corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam
te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals het gemeentelijk
stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam dezein zijn proces-verbaal van een eerdere zitting heeft opgenomen.

Zitting gemeentelijk stembureau/stembureau voorhet openbaarlichaam

 

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbarezitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar
lichaam in de gemeente/het openbaarlichaam [De it laud

Kieskring
 

Dag Maand Jaar Tijd

Datum entijdstip aanvangzitting: io orlDe a3 {Oo 00
 

        

Aanpassingen proces-verbaal gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

lichaam

 

Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam heeft in zijn eigen proces-verbaal (het proces-verbaal van
een eerderezitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam) een of meer fouten aangetroffen,

en dezefout(en) gecorrigeerd in de bijlage bij dit corrigendum.
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< Leden van het gemeentelijk stembureau

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder hun naam.

Ga vervolgens naarrubriek 4 voor de ondertekening.
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Bijlage 1: Correctie van fouten in het proces-verbaal van het

gemeentelijk stembureau/stembureau voorhet openbaar lichaam

 

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus

nietin te vullen.

1. Aantal kiesgerechtigden

Vul hieronder het correcte aantal kiesgerechtigdenin.

Let op: U vult hier uitsluitend een aantal in als dat een correctie is van het aantal dat is ingevuld in het proces-verbaal
van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam.Als dat aantal niet hoeft te worden
gecorrigeerd, hoeft u hier dusnietsin te vullen.

Het aantal kiesgerechtigden in de gemeente/het openbaarlichaam bedraagt

ye Aantaltoegelaten kiezers

Vul hieronderde correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassenin bij A, B en C.
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het

gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd,

hoeft u dus niet in te vullen.

 

Aantal geldige stempassen A
 

 

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B
 

 

Aantal geldige kiezerspassen CG

Totaal 5

ce Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronderde correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.

    
 

 

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd,

hoeft u dusnietin te vullen.

 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E
 

 

Aantal blanco stembiljetten F
 

 

     Aantal ongeldige stembiljetten G
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4. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Let op: U vult hieruitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
gemeentelijk stembureau/stembureauvoorhet openbaarlichaam. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd,

hoeft u dusniet in te vullen.

Is bij alle afzonderlijke stembureaus (na eventuele correctie door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar
lichaam) het aantal getelde stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers gelijk?

O Ja. Ga verder met rubriek 5.

O Nee, voor de stembureaus met de nummers zijn meer stembiljetten geteld dan er

kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

 Het aantal meer getelde stembiljetten bedraagt:

    
 

_ Nee, voor de stembureaus met de nummers <6 (De Wiele pet) zijn minder stembiljetten geteld dan er

kiezers zijn toegelaten tot de stemming. Hei dse wae J MouSterr

 
 

Het aantal minder getelde stembiljetten bedraagt: |

    
 

   Aantal stemmenperlijst en per kandidaat in de gemeente/het openbaarlichaam

Vul hieronderde correcte aantallen stemmen per kandidaaten/ofperlijstin.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd,
hoeft u dusniet in te vullen.

 

Lijstnaam
 

Lijstnhummer

 

Nummer Naam kandidaat Aantal stemmen
op delijst

 

 

 

 

 
(Etc.)

 

Totaal (stemcijfer)     
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Bijlage 2: Correctie van foutenin bijlage 2 van het proces-verbaal

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarli-

chaam (uitkomsten per stembureau)

LET OP:alleen van toepassing in gemeenten waar een centrale stemopneming heeft

plaatsgevonden!

 

Let op: U vult in dezebijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallenin bijlage 2 van het proces-verbaal

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam (de uitkomsten per stembureau). Aantallen die niet

hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

 

Vul voor elk stembureau waarvooreen correctie nodig is afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau(indien het een mobiel stembureaubetreft, vult u dat in)

ie Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronderde correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassenin bij A, B en C.
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

 

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal
van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam. Aantallen die niet hoeven te worden

gecorrigeerd, hoeft u dusnietin te vullen.

 

 

 

 

 

Aantal geldige stempassen A

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

Aantal geldige kiezerspassen c    
 

Tel op +

 Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers (A+B+C=D) 5

iF Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.

Tel bij H de aantallen bij elkaarop.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal
van het gemeentelijk stembureau/stembureauvoor het openbaarlichaam. Aantallen die niet hoeven te worden
gecorrigeerd, hoeft u dusnietin te vullen.

 

 

 

 

 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E

Aantal blanco stembiljetten F

Aantal ongeldige stembiljetten G    
 

Tel op +

 Het totaalaantal getelde stembiljetten (E+ F+G=H) fi
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  Verschil tussenhet aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

 

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal
van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam.Aantallen die niet hoeven te worden
gecorrigeerd, hoeft u dusnietin te vullen.

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

C0 NEE > Gadan verdermet rubriek 4.

0 JA > Vul dan hieronderin hoeveel stembiljetten er meer en/ofminderzijn geteld.

 

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld
 

 

    Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld
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oe Aantal stemmenperlijst en per kandidaat

Vul hieronderde correcte aantallen stemmenperkandidaaten/ofperlijstin.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam. Aantallen die niet hoeven te worden
gecorrigeerd, hoeft u dusnietin te vullen.

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommenvoorelke lijst 66n, twee of drie ofvier.)

Lijst [nr.] [lijstnaam]

Zetin elk vakje ééncijfer. Begin rechts, methet laatste cijfer.

Naam kandidaat &Naam kandidaat &

kandidaatnummerkandidaatnummer
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Vervolg

Lijst [nr.] [lijstnaam]

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

Naam kandidaat &

kandidaatnummer
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