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Model D

Verslag van een waarnemer van de zitting van een
stembureau met beperkte toegang
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Boekel
op 16 maaÉ 2022.
Doel van het verslag
De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de
locatie waar het stembureau zitting houdt (in de meeste gevallen een verpleeg- of vezorgingstehuis). Dat is anders
voor de zitting van een reguller stembureau, die publiek toegankelijk is.
Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang te
vergroten, benoemen burgemeester en wethouders voor elk stembureau met een beperkte toegang een of meer
personen als waarnemer. De waarnemers vervullen hun rol onaÍhankelijk van de leden van het stembureau. De
waamemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen
aan de burgemeester. De verslagen van de waarnemers worden, tegelijk met de processen-verbaal van de
stembureaus met een beperkte toegang, elektronisch openbaar gemaakt door de burgemeester en ook overgebracht
aan het orgaan waaryoor de verkiezing plaatsvindt.
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Bezocht stembureau
ln deze rubriek vermeldt u welk stembureau u hebt bezocht en gedurende welke periode u aldaar getuige bent
geweest van de stemming.

Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer
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Adres of omschrijving locatie

Tot

Van

Sint Petrus
Sint Petrus
Sint Petrus

10.30
14.30
18.30

12.OO

16.00
21.00

uur

--

2.

Bijzonderheden

ln deze rubriek noteert u eventuele bijzonderheden die u zijn opgevallen tijdens de zitting van het stembureau met een
beperkte toegang. U maakt hier bijvoorbeeld melding van eventuele incidenten die naar uw oordeel invloed hebben op
het goede verloop van de zitting. Ook als u vindt dat het stembureau zijn taken niet naar behoren vervult, noteert u dat in
deze rubriek. U kunt in dat geval ook bezwaar maken bij het stembureau. Het stembureau moet dat bezwaar (en zijn
eventuele reactie daarop) noteren in zijn proces-verbaal. Als een kiezer een bezwaar maakt bij de leden van het
stembureau, hoeft u dat niet te noteren.
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Geen bijzonderheden (ga verder met rubriek 3).

Wel bijzonderheden, namelijk:
Bijzonderheden

3.

Waarnemer

Noteer uw naam en de datum waarop u dit verslag hebt opgemaakt. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening

Datum:

dag

maand

Or 3
Naam waarnemer

jaar
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OndeÉekening waarnemer

.lr'De waamemer ondertekent het verslag.
;

Datum:

dag

t

maand

ór3

jaar
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of een door deze aangewezen ambtenaar. U geeft het

