
Model P 2a: Proces-verbaal nieuwezitting gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam (in
opdracht van centraal stembureau)

Model P 2a

Proces-verbaal nieuwe zitting gemeentelijk

stembureau/stembureau voorhet openbaarlichaam (in opdracht

van centraal stembureau)
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuurvan het hoogheemraadschapvanDelfland
In maart 2023

Gemeente Westland

 

Waarom eenproces-verbaal?
Het centraal stembureau heeft het vermoeden dat er een of meerfouten staan in het proces-verbaal van het gemeentelijk
stembureau/stembureau voorhet openbaarlichaam. Het centraal stembureau heeft daarom aan het gemeentelijk
stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam verzocht om opnieuw in openbarezitting bijeen te komen, om dit vermoeden

te onderzoeken. De bevindingen van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam staanin dit proces-
verbaal.

Het betreft de openbarezitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam in de gemeente/het
openbaarlichaam De Ie Al

Kieskring
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  Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau/stembureau voorhet openbaarlichaam

 

Houdperlid van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam detijden bij waarop hetlid

aanwezig was. Indien er meerderezittingslocaties waren, vermeld danperlid delocatie.

Voorletters Achternaam leden gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam Aanwezig (van -tot)
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3. Redenen nieuwezitting

GEMEENTEN WAAR EEN CENTRALE STEMOPNEMING HEEFT PLAATSGEVONDEN

Het centraal stembureau heeft aan het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam verzocht om

opnieuwin openbarezitting bijeen te komen.

Kruis aan wat van toepassingis. Indien van toepassing, kruist u meerdere vakjes aan.

O Het centraal stembureauheeft in bijlage 2 bij het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau/stembureau

voor het openbaarlichaam voor een ofmeer stembureaus een onverklaard verschil aangetroffen tussen het

aantal toegelaten kiezers zoals vastgesteld door het stembureau en het aantal getelde stembiljetten zoals

vastgesteld door het gemeentelijk stembureau. Het centraal stembureau heeft daarbij geconstateerd dat het

gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam de toegelaten kiezers voor deze stembureaus

niet opnieuw heeft vastgesteld.

Het betreft de stembureaus met de volgende nummers:
 

y= Het centraal stembureau heeft het vermoeden dat het proces-verbaal van het gemeentelijk

stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam een ofmeer fouten bevat.
 

Welke opdracht heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam van hetcentraal

stembureau gekregen? j ;
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GEMEENTEN WAAR EEN DECENTRALE STEMOPNEMING HEEFT PLAATSGEVONDEN

Het centraal stembureau heeft aan het gemeentelijk stembureau/stembureauvoorhet openbaarlichaam verzocht om

opnieuwin openbarezitting bijeen te komen.

Kruis aan wat van toepassingis. Indien van toepassing, kruist u meerdere vakjes aan.

O Het centraal stembureau heeft in het proces-verbaal van een ofmeer stembureaus een onverklaard verschil

aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten, en daarbij geconstateerd dat

het gemeentelijk stembureau/stembureauvoor het openbaarlichaam de stembescheiden voor deze stembureaus

niet geheel ofgedeeltelijk opnieuw heeft geteld.

Hetbetreft het proces-verbaal van de volgende stembureaus:

 

 

 

Locatie stembureau Nummerstembureau

Locatie stembureau Nummer stembureau

Locatie stembureau Nummer stembureau

Etc.

O Het centraal stembureau heeft het vermoeden dat het proces-verbaal van het gemeentelijk

stembureau/stembureauvoor het openbaarlichaam en/of het proces-verbaal van een ofmeer stembureaus een of
meerfouten bevat.

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u meerdere vakjes aan.

O Het betreft het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam.

Welke opdracht heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voorhet openbaarlichaam van het centraal

stembureau gekregen?
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OO Het betreft het proces-verbaal van de volgende stembureaus:

Locatie stembureau Nummer stembureau

Welke opdracht heeft het gemeentelijk stembureau/stembureauvoor het openbaarlichaam voordit stembureau

van het centraal stembureau gekregen?

 

Locatie stembureau Nummer stembureau

Welke opdracht heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam voordit stembureau

van het centraal stembureau gekregen?

 

 

Ete.

Correcties eerste proces-verbaal gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

lichaam

 

Heeft de nieuwezitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam geleid tot correctie

van een of meerdoor stembureaus vastgestelde aantallen, of van een ofmeer eerder door het gemeentelijk

stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam vastgestelde aantallen?

LETOP:als er in een gemeente waar decentrale stemopneming heeft plaatsgevonden een correctie nodig
is van het proces-verbaal van een stembureau,danis ervrijwelaltijd ook een correctie nodig van het
proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam!

LUA
2? Vulhet corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau (Model Na 14-1) en/of het corrigendum bij

het proces-verbaal van gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam (Model Na 14-2) in,

en ga daamadoor naarrubriek 5.

OJA, maarer waren ook een ofmeer opdrachten van het centraal stembureaudie niet hebben geleid tot correctie.

> Vul het corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau (Model Na 14-1) en/of het corrigendum bij

het proces-verbaal van gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam (Model Na 14-2) in.
>  Noteer welke opdrachten van het centraal stembureau niet hebben geleid tot correctie:

 

 

 

 

> Ga daama door naar rubriek 5.

O NEE
> Ga doornaar rubriek 5.
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Bezwarenvan belangstellendentijdens de zitting van het gemeentelijk

stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam

 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van belangstellenden. Voorbeelden van bezwaren: een stem op een

stembiljet wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco verklaard, het resultaat van detelling wordt niet bekend gemaakt,

het resultaat van detelling is onjuist.

Leg alle bezwaren die zijn ingebrachttijdens dezitting van het gemeentelijk stembureau/stembureauvoor het

openbaarlichaam vastin dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

lichaam heter niet mee eensis. Heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam een

reactie op het bezwaar? Noteerdie dan ook.

Let op: noteer geen persoonsgegevensvankiezers.

Bezwaren

 

 

 

 

 

Onregelmatighedenof bijzonderhedentijdens dezitting

 

Omschnijf de onregelmatigheden of bijzonderhedentijdens de zitting en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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  Leden van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam

 

Alle leden van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam die aanwezig zijn aan het einde

van dezitting, noteren hieronder hun naam. Ga vervolgensnaarrubriek 8 voor de ondertekening.
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Datum: I8&41-loz ‘lao?
 

       
 

Naamvoorzitter

Re W.4. Wike
Gy ST

Naam leden

4S. Owl

S. Olsthooru

“I MM. TareudSe

NL V4esste in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Etc.)

 



Model P 2a: Proces-verbaal nieuwezitting gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam (in
opdracht van centraal stembureau)

[Lege pagina]



Model P 2a: Proces-verbaal nieuwezitting gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam (in
opdracht van centraal stembureau)

[Lege pagina]


