
Model N 11 (Wrr 67)

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente

1. Stemming

Dit proces-verbaal heeft betrekking op:

het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Datum stemming 2l maart 2018

Gemeente Geldrop-Mierlo

Kieskring's-Hertogenbosch

Het aantal kiesgerechtigden in de gemeente bedraagt 31366.

2. Aantalstemmen

- aantal geldige stemmen voor de wet of het verdrag

- aantal geldige stemmen tegen de wet of het verdrag

- aantal blanco stemmen

- aantal ongeldige stemmen

7546

6933

663

40

Dalum: 22-03-2018 I :05:25 - SHA-256-Hashcode:
257 A 3848 3241 FB43 D1 9A 0420 35D1 56C0 6EDC 25F7 8866 CFDB 7615 F317 FA89 EE62

pagina 1 /3



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

ln de processen-verbaal van de stembureaus is vastgesteld of er:

- meer stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers ziin toegelaten;

- minder stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers ziin toegelaten.

Voor beide categorieën afzonderlijk stelt u het aantal voor de gemeente vast.

Welke verschillen zijn in de processen-verbaal vastgesteld tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal

getelde stembiljetten?

I ln de stembureaus zijn 2 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

I ln de stembureaus zijn 2l stembiljetten minder geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

Hoe worden deze verschillen in de processen-verbaal verklaard?

Mogelijke verklaringen voor het verschil

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan volgens de processen-verbaal.

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 kon er geen verklaring gegeven worden voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring gegeven?

4. Aantal kiezers dat bij vo¡macht mocht stemmen

Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewrjs (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas), bedraagt 1424.

5. Aantal kiezers dat met een k¡ezerspas mocht stemmen

Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een kiezerspas bedraagt 5.
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6. Ondertekening

Hierbij verklaar ik, de burgemeester van Geldrop-Mierlo, dat de tellingen waarvan de resultaten zijn
weergegeven in dit formulier, zijn uitgevoerd volgens de voorgeschreven procedures.

Datum

Handtekening
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