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In te vutten door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezinq van de leden van het Hoogheemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adíes/locale slembuÍeau Dag Maand Ope.rngstjden (van - lol)

o
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Adres/localie slembureau Daq Maand Openingslilden (van - tol)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Ja,Í Tjd (van - lol)

Datum \ ZOZ3 l5

o
Waar vond de lelling (op lijstniveau) plaats?

F De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie

1. StembuÍeau, locatie en openingstijden

z3 ZA

[-T---]

[-T-- [-T-t

[-T-- [-T-t [-T--

01



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezig op hel slembuÍeau

Dag Maand Jaat Tijd (van - lol)
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o SHIFT 2:

lellers Achlemaam Dag Jaar I jd (van - tot)
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TELLERS:

o Voorletlers Achlemaam DaS Maand T,td (van - lol)
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Aantal geld i9e stempassen 3,t t
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B 5o
Aantal geldige kiezerspassen

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

o
U gaat nu de stembiljetten lellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul híeronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E i0í
Aantal blanco stembiljetten Ë to
Aanta I ongeld ige stembiljetten 7

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelik aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

o

c

399

4. Aantal uitgebrachte stemmen

EgtII
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3. Aantal toegelaten klezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

o

o

H
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ls er een verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr A/EE à Ga dan door naar rubriek 6.

*JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vààk u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembilretten geteld. Noteer hoeveel slembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermold hiercndet hot aanlal keor dal de onclerstaande silualias zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het veÍschil
(vormeld hioÍonder de anderc veíklaringen en hel aantal keeí dal deze siluaties zich hebben vooryedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zrn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vomeld hiercndoÍ het aanlal keer dat do onderslaando siluaties zich hebbon voorgedaano

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veÍmold hierondet de andore ve*laringen en het aantal keer dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

I

I

5. Verschil tussen het aantal toegelaten klezsrs en het aantal uitgebrachte stemmen



Bezwaren van kiezers6

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig oí blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling ís onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
L,g!gp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niet gekomen, de sÍembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
gËgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden
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{pr Í6e '.^t {( l)

yz v:.

At4 Ic^f Vvr-l-( -'r-r t4 tG Zel ( a,.z-4d

? t.t

el

c
JP U^

v\wQC1 L2r

I

Pag. ó van 10

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Lglgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeflekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuíeauleden

o

O

-\

c.c1 4 l)

h^r Lf" J. wrw'. ào--r L24-
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

L Jslnummer en Lrjslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1WD h o
2 Paíii van de Arbeid (P.v.d.A.) t ( +

3 Water Natuurlijk Li ?

4 AWP voor water, klimaat en natuur )
5 Partii vooÍ de Dieren 3 J
6 CDA I 5
7 SOPLUS l
I ChristenUnie-SGP I

({

9 Belang van Nederland (BVNL) I z
1O BBB q o

U

11 JA2',l 7 L

't 2 GOUO t

Totaal: 3 3 I

I

l
-l



Pag. 10 van 10

a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

o Proces-verbaal
Hoog heem raadschap van Detftand

Dee[ B

In te vullen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

b. fr" o

Naam

Tafe[[eider

,oll

o

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

1nefin'A 'L

L 5

LJn'ld V*n

kt flothe\n(,,"Ë llk

Stembureaunummer
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stombureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau /Í
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) riLt bA.ir^onrl

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel stembureau (zíe rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aanaal aoa de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A J'tq
B 5o

a c

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenlelijk stembureau/slembureau voor het
openbaar líchaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

E f c9,

F lo
Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal gèlelde stembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

a
G +

à &

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

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubÍiek 2 onder H)gelijk?

E Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembuÍeau heefl een verklaíng gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de veÍklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

fi Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Í. Aantal toegelaten kiezers

C)

3qqo

H
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 za 8'

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 5o
Aantal geldige kiezerspassen (pas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2 ö

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelAk

stembufeau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

')-
!) B

o
Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschíl tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembilje$en. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogeliike verklaringen voor het verschil
VeÍmeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(v6meld hiercnder de andgrc verklaringen en hoe vaak eÍ sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

ZÍn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofÍen?

tr Nee

Noleet hier het stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
fíen

,''l

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

aar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollegeverzegeld en overgebrach

0i lx
Io

5. Aantal stemmon per lijst en per kandidaat

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

i

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden



\ )
1Ouwendrjk,

P (Peter)(m)

urgu,
É (Fadime) (v) L
Vuijk,
R. (Ronald) (m)

"L

4Dekker,
R. (Fiosemarijn) (v)

5van Bruggen
J (Hans) (m)

6Waasdorp,
L (Bart) (m)

7Kersten-
Van Dijk,
M.B. ÍMartiin) Ím)

8de Jong,
J. (Jantien)(v)

van Hutlen.
M (Maurits) (m)

10

Liist 1 VVD Pag. 5 van 17

Zel in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

a

L1II

Lohmann,
lPA.G. (Paul) (m)

l
I

qlI
l

Totaal



Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag. 6 van 17

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1Zandstra.
L (Lobke) (v) b 1

2Kiela,
P (Peter) (m) L

G53van Dijk,
A G. (Alvin) (m) 3

4Heijs,
MLM (Mariska) (v) ()

)Teerink,
SJwP(Seí)(m)

6Meijdam,
B J. (Johan) (m)

7Appel,
D J. (Deb) (v) 1

2
8van Aníaad,

A M. (Ton) (m)

INooídt2ij,
H (Hilde) (v)

1
Bouzanga,
P S Fl (Paul) (m)

11Solleveld.
S O (SteÍanie) (v) 1

12de Wreede,
U (Ulla) (v)

1
13Boedhoe.

N A (Naushad) (m)

14Wiegman,
A.G. (Aad)(m)

1
15de Vries,

K G. (Klaas) (m)

16van Hrjlckama Vlieg,
E E (Elsbeth) (v)

17Hombergen,
L Pl.M. (Leon) (m)

1Totaal

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laalste cijfer.

l

__t
5

10

I

-+

l
---l-

I

, ,3,
11làt I I



Liist 3 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Vissers,
[4. (lvlaícel)(m)

van Arkel,
D.J. (Dirk Jan) (m)

26

Geerling,
M PW (Mathijs) (m)

Flapper,
A S.J. (Ale) {m)

2A

van Poelgeest,
G. (Geen) (m)

29

Belt.
M.W ([raícel)(m)

30

t
t

I

It

I
b

Jenniskens.
A.M.É (Annemiek) (v)

3Opdam,
IBM (lde)(m)

+
)

4Wijbenga,
A (Anneke) (v)

I

1
van deí Veer,
B (Bart) (m)

van Eeuwijk,
M (Mathrjs) (m)

5

6

2Clileur,
T.S t\4 (Tàlis) (v)

Roholl
A A M (Tineke)(v)

7

8

9Akbar
M A. (Amit) (m) f

10Jansen Veíplanke
J.P (Joke) (m)

11Rijke,
J.W. (Jan Willem) (m)

1

Boekestrin,
L.G. (Leo) (m)

Wrede,
A S. (AshleyS.) (v)

12

l3

14van deí Burg,
C.W [.4 l. (Cees)(m)

Bood
S.D. (DelÍine) (v)

Özkaya,
S (Sinan) (m)

15

r6

17Huijsmans,
tr,l.A. (Marlina) (v)

I
18van de Laar,

A.F M. (Armand) (m)

19de Beuver.
A.tí. (Bert) (m)

20Potjer,
B.K. (Berend) (m)

de Jong,
tí D. (Maíjolein)(v)

Engels,
J. (Jeannine) (v)

21

22

23van der Gronde.
C. L.A.l\,.l.
(Marie-Christine) (v)

5Bebelaar.
K. (Karen) (v)

Hubert.
M. (Miriam) (v)

24

3

ll LtTotaal (1 + 2)

t

L

Subtotaal 1 Subtotaal 2

25



Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cljÍer. Begin rechls, met hel laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Nliddendorp,
A J. (Hans) (m)

van der Werf,
S w (Sipke) (m)

Pag.8 van 17

van Hagen-
van Rooi,en
AMC
Herjboeí,
J A (Ko)(m)

2

3

o

o

-5
Koolhaas.
D R (Rem) (m)

Simmeís,
L.J.B (Louise)(v)

Jans,
A.C.J (Antoinette) (v)

28

29

d

4van Kasteíen.
F.J L. (Frans) (m)

5Leibbíand.
B. (Buud)(m)

I

i

I

van der Elst.
R.A (Anne-Roos) (v)

Dinmahomed,
R D. (Riezwaan) (m)

van 't Hart,
H.G.T (Hu'rb) (m)

Lugassy-van der Spek,
C.ADE (Coline)(v)

10

11

t3

6

7

8

I

Spaans,
U [, (Ulbe) (m)

van Dijk,
S. (Suzanne)(v)

Faber.
A. (André) (m)

Elshoí.
L.M (Loes) (v)

van Dalen,
J M (Johan) (m)

l5van Beusekom,
G W. (Gelske) (v)

16van Leeuwen,
A J {Aad) (m)

17

18Hoekzema,
C. (Cor) (m)

19

20

Leníerink.
M B (Martin) (m)

21

22

SwarthoÍ.
C. (Caíole) (v)

Beunk,
J. (Jerry)(m)

Hart,
B. (Ron) (m)

Ebbens.
E.H. (Edzo) (m)

25

\Subtotaal 1 ,)

1Totaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

5lI
l

26

14

Luisman,
R. (Bemco) (m)

Dijkman.
B (Bert) (m)

trv*t
R PJ. (René)(m)

I

tr ISubtotaal 2

I



Lijst 5 Partijvoor de Dieren Pag.9 van 77

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaetnummer

o

o

1Simon,
J.B. (Bart) I q

1
2Onderdelinden.

S.E. (Suzanne)

3den Butter.
B P (Benjamin) j

4

3

6

I
7

8lJsselmuiden.
C M A (BaÍbara)

I

10
\

11

Goossens,
A J. (Andíe)

12

13

14van den Eertwegh
H.L (Hanneke) 2

6 tr15Weiteíing
K (Krrsten)

16Elzeíman,
K. (Koen)

17ten Cate.
J. (Jan)

18Hulsbergen,
A.W.C. (Annemieke)

HoogerwerÍ,
H.lvl.M (Hanke)

van Vregen,
A.H.K. (Carla)

19

20

21Teunissen,
C. (Chístine)

3Totaal

Hoeler,
D.t',4. (Dorien)

Bot
M (Manuela)

Oudshooín,
J. (Joeri)

Ongkiehong.
G.L. (Geoíge)

l***E-
Iil.P. (Nrarike)

van Leeuwen,
C. (Chaílone)

G;,§
] 
e.e 1ar;an1

tr"1",.
lH (Heteen)

--H
-l

ll
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bom-Lemstía,
A W (Adri) (v)

29

o

o

26Beerepoot,
J.J.Í (Hans)(m)

Silva,
A.D L. (Antonio) (m)

28Silos-Knaap,
J J. (Jacky) (v)

+1Koop,
i,4 E.H. (Manila) (v)

2Jansen.
ir.H P (Maarten)(m)

& a
3Bulten,

tí C.A. (Marloes) (v)

JLidell-Jansen.
JAZZ (Jerney) (v)

Zwnkels,
F L.lil (Frits)(m)

4

6Akku§,
E F. (Ebru) (v)

7Víugt,
J A (Jochem) (m)

Moerman.
M J (Marco) (m)

IDrigpal.
B (Rosita)(v)

't0

12

13

van den Berg,
A (Aíie) (m)

Hoí,
C.J (Carina)(v)

14

15van den Beí9.
C (Kees) (m)

.)
't6't Hart.

C M.P (Marcel) (m)

17van den Heuvel,
F.A.M (Frank) (m)

Flàten-Daskalakis,
C.A C. (Chírstine) (v)

Paalvast,
C.W.tvl (Cock) (m)

18

19

20

Pluimgraaí,
CJ (Cees)(m)

Bianchi,
WCJ (wil)(m)

22Schmitz.
T.J A. (Twan) (m)

van der Deiil,
B F (Bob)(m)

Veíbeek,
J.G.P (Koos) (m)

23

24

25Trimbos.
H J.B Z (Jeíoen) (m)

l gSublotaal 1 Subtotaal 2

t*,
5

Lijst 6 CDA

5

ll

8

E" d"" B"rk"L
J W. (Jan Willem) (m)

Poslma.
W.L. (Wytske) (v)

Visser.
T.J. (Diederik) (m)

1

1

I

I

21

Totaal (1 + 2) I
)



\ 2_
1Fekkes,

S F (Sjoeíd) (m)

i
2

3Claassen.
H M (Haíy) (m)

4de Buiter,
J.C.C. (Han) (m)

5van Otterloo.
G.J.P (GeíitJan)(m)

6Slond,
8. (Bert) {m)

van der Ree
A.F. (Aínold)(m)

Liist 7 SOPLUS Pag. 11 van 17

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

\ 'sTotaal n

de KerjzeÍ.

f x:cl"':tllt

í ï



Lijst 8 christenUnie-sGP Pag.72van17

Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

Boelen
H. (Harm)

2

Gíashuis, 3

A.J (Aíjan)

o

o

Lont,
Y.L. (Yl2en)

4Anker,
W. (William) I

5Anker,
PC. (Peter)

6Rouwendal.
J W (Jan-Willem)

I
7Jansen-Windster

S G. (Soraida)

de GíaaÍ,
M.P (Martin)

Zijlmans
J.M. ([/arjan)

I

9

10Visser,
A.C (Arend)

11Bos.
D. (Daniel)

(,

van Spronsen
A. (Íon)

Blankendal
S.E.H. (Sheila)

12

13

14de Graal,
G.J (Geíit)

15Wrlschut
F.B. (Frank)

16Heijndijk-
van der Veer
E E (Estheo

17Schuurmans-Oosterom,
W E. (Wimke)

18van Talenhove-Meesen
J.A. (Ankie)

Gooijer-Medema,
J K (Joëlle)

de Zoete-
van der Houl,

't9

20

21Hoíman.
PJ (PieterJan)

22Grinwis,
PA. (Pieter)

1

b

ï-

Totaal
I m



\
1de Mos

B. (Richard)(m)

\
2Slu js

B E A (RalÍ) (m)

3Ileijer,
PH J (Patíick) (m)

4Westphal
B S (8auke)(v)

Liist I Belang van Nederland (BVNL)
zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 17

o

o

r)Totaal



Lijst 10 BBB Pag. L4 van 77

zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

5
1Dijkshoorn-

van Drjk,
N.J (Nieske)

to
2Íieman,

R (Robert)

3Weterings,
M.V. (Marc)

4Siskens,
D (Daan)

,,\
J

5Boelerdink
W (lneke)

6van Santen,
PA L. (Peteo

7ïas,
B H.T. (Buud)

8van den Berg
J B. (Jan)

INoordam,
lll (Marinus)

van deí Koorj
H A (Bert)

10

11van Staalduinen,
J (Jacqueline)

12van der Buíg,
S J M. (Sophie)

13van Ruijven
APM (Berl)

I14Veentjer,
H E (Hans)

qTotaal

Z
L
2

l

l

ÏET-_[I]



IVerheij,
L.D. (Leendert) (m) \B

2Smat,
K. (Klaas) {m)

3van Geest.
A.I/t. (Arthur) (m)

L
4Gilsing,

C M (Casper) (m)

Lvan der Pols
T.H.J. (Theo)(m)

Lijst 11 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.15 van 17

o

o

L t

5 il

Totaal l



2van Nieuwenhuy2en
R.W.tr4. (RolÍ) (m)

3van Ginkel,
S. (Stana)(v)

van de Guchle.
w (Wisse) (m)

5Schipper,
A.C. (Ton) (m)

Lijst 12 GOUD

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Tomlow.
G.A M.ir. (Geert) (m)

Pag. 1ó van 17

o

O

)Totaal

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

I

4
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een oÍ meer liisten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze li.ist uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

0 Nee

C) Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
slembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
qemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

E.,,rA lt\ Í/3 Q-e,n öJe,r', hrbffl" Lu W U
I

VJ frl Lt3 Ltq


