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De verkiezing van de Ieden van het Hoogheemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/ocatre siembuÍeau Dag Maa6d Openiogsltden (van - tol)

n] q r lrrè'' f 3 It tc t )

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

Adíes/locate slembuÍeau Dag Maand Openrngslrlden (van - tol)

1b Stembureaugegevens tijdens !e!l!!.S (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lUstniveau) plaats?

Dag Maand Ja Írtd (van - lol)

Datum ZëL3 jc-

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

qDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

6I a' I ,-)

.SI

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

Ltci

[-T--



2. Aanwozigheid stemburcauleden
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SHIFT í:
Aanwezig op hel slembureau

Dag Ma8nd JeatVooÍetleÍs Achteínaam Tiid (ven - lol)
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VooÍbners Achteínaam Dag Maand Tud (van - lol)[?t
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewíjzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Íel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen À í)
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B 6r
Aantal geldige kiezerspassen

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

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E
'39 ti

Aantal blanco stembiljetten F //

Aantal ongeldige stembiljetten G í)

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

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

o

c ,1

\8:

4. Aantal uitgebrachte stemmen

3q['

3. Aantal toegelaten kiezers

D

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Hel aanlalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal loegelaten kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

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

Yrr, , Ga dan door naar rubriek 6.

"U lA ) Verktaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft qeconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten eÍ ziin meer geteld

Mogelíjke verklaingen voor het verschil
Vermald hierondèr hel aantal keet dat de onderstaande situaties zich hobben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

o

tlAlMà U,tV r>ó4 t M"-crí ^{
al7rl ?^ .- 1A

EÍ zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vaíneld hieronder het aantal keer clal de onderstaande siluahes zich hebban voorgedaan

o
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 verklaÍing is voor het verschil
(veftneld hiarondor do andere veÍklaringen en het eanlal keer dal doze silualies zich hebben voorgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercnder do andere verklaringen en hel aantal kaer dal deza situalies zich hebben voorgodaan)

€'r^lZ W r??t ^ qa/ v<tt+f,,v., /-2,/L dr2 {kyl" uz^ Ytl ^l" l< <l
I

U4^í-< a')rlr l^d"1/nllc- ><-LttP.,^ ,.c/ dlen,Lr,-.
f

v?L^ r71fit.,t,,,,ualp ;M Tà;ht d-( i,,,nt<
P-rc^di_ ha dcíZr',^ t U'flth t{C fu

I

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil gk*l-/trY

5. Verschil tussèn het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: hel stembureau is moeiliik bereikbaar,

er staat meer dan één percoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers lijdens de telling: een stem wordl onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kíezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de

kiezer. Heeft het stembureau een reactíe op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7, OnÍegèlmatighedenofbfzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bíjzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oí zijn niet gekomen, de stembus 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 onregelmatígheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

LglpDi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

1.4

ri<,^..t ^
k

.2

t(,

( .,tot
P:t

Lë tZ

6, Bozwaren van kiezers



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dal zin in elk geval de vootzitter en minimaal lwee andere stembureauleden.

l8llgp; U vult in rubiek I alleen de namen in.

VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubríek I

Namen slembureauleden

o

o

Ce.t:' e lc-.s<)^<-L

4'^ix.^- B-t...,>L

g.z-a o- 5*)lo

04,'-r§1n ft1fl^'crr,'o

(U v-,r àè- Ft tsl.

ual^f .J-_e Ll!

1

2

3

4

5 Jt^.<.c.a-- .1. 6^^g

6

7

,|

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstoummer en Lijslnaam

o

íwo L ï

2 PartU van de Arbeid (P.v.d.A.) i a) )

3 Water Natuurlijk a <)

4 AWP voor water, klimaat en natuur 3 G

5 PartU voor de Dieren 5 ]
6 CDA 1 3

7 sOPLUS

8 ChristenUnie-SGP I +

I Belang van Nederland (BVNL) 6

1O BBB ) I

1 +

'12 GOUO 1

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

Totaal: 3 I Y

11 JA21



o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A

Pag. 10 van 10
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=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoog heemraadschap van Delftand

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o 5.€. 2

Naam

Tafe[]eider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

T 6

R. y'" 4stzr-&,ca

{-r 8}...Jto-
\
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummeí stemburea t y'6

Locatie stsmbureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) *rr/eS*r.ts

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

Aantal geldige stempassen A 33o
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 6/

o Aantal geldige kiezerspassen c -1

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld doq het gemeentelijk stembureau/stembureau voor hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 3e4
Aantal blanco stembiljetten

G o

o Het totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

'Tel vw dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijst zíjn uitgebracht bii elkaar op

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 'l onder D) en het aantal getelde stembiljeften (rubriek 2 onder H)gelijk?

O Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of mindeí is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga veÍder met het vervolg van rubÍiek 3

338

F 4

398

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

Uitkomsten per stembureau

í. Aantal toegelaten kiezers

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

H

El Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateeÍde onveÍklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2

Het aanlal tot de sÍemming toegelalen kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder slembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak is er een stembiljet le weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veffield hiercndet de andeie verklaingen en hoe vaak er sprcke van was)

o.2

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?
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Zijn er stembiljetten. stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

É. Nee

tr Ja, er zijn stembiljetteni stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspasson dat is
aangetroffen.

O

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lfst en per kandidaat

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

Zae volgende pagina's.



IOuwendijk,
P (Pete0 (m)

Ë2Ör90.
F (Fadime) (v) /

3Vuijk,
R. (Ronald)(m)

4Dekkeí.
B. (Rosemarijn) (v)

5van Bruggen
J (Hans)(m)

/
Waasdoíp,
L (Baít)(m)

7Kersten-
Van Dijk,
M.B (Martiin) (m)

/
8de Jong.

J (Jantien) (v)

Ivan Hutten.
M lMauíits) (m)

10Lohmann,
PA G (Pa'rl) (m)

Lijst 1 VVD Pag. 5 van 17

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

o

o

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

1

-

Totaal .TTzTA



4
,|

Zandsta,
L (Lobke)(v)

2Kiela,
P (Pete0 (m)

3van Diik,
A.G (Alvin) (m)

5Teeíink,
S.J.W.P (SeÍ) (m)

6L4eijdam,
B J (Johan)(m)

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

8van Anraad.
A M (Ton) (m)

INooídtzij,
H (Hilde) (v)

210Bouzanga,
P S R. (Paul) (m)

1lSolleveld.
S D (SteÍanie) (v)

12de Wreede,
U (Ulla)(v)

L13Boedhoe.
N A (Naushad) (m)

14

215de Vries,
K G. (Klaas)(m)

3
16van Hijlckama Vlieg

E.E. {Elsbeth) (v)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

He'js,
tí.L.M. (Mariska) {v)

4

o

o

Zet ln elk vakje één cijler. Begln rechts, met het laatste cljÍer.

4-
j
/

Itrr
3

e
2

Wiegman,

1114!.)

E

Totaal -fl ;d



Lijst 3 Water Natuurlijk Pag. 7 van 17

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

Wijbenga,
A. (Anneke)(v)

4 van Poelgeesl,
G (Geert) (m)

29

van der Veer.
B. (Bart) (m)

Bell.
M.W (Marcel) (m)

30

van Eeuwiik,
M (Mathiis) (m)

6

Cliteur,
T,S.i.4 (Tàlis) (v)

7

Roholl.
A A M (Tineke)(v)

8

o

o

van der Gronde
c. L.A. i.4.

23

I\/aíie-Christine

nI

26van Aíkel.
D.J. (Dirk Jan) (m)

27Geerling,
M.PW. (Mathijs) (m)

28Flapper,
A.S J. (Ate) (m)

2 o
1Visseís,

M. (Marcel) (m)

o2
2Jenniskens,

A M.F (Annemiek) (v)

/ í
3Opdam,

l.B.M (lde) (m)

3

I
L,

/

3Akbar,
M A (Amit) (m)

10Jansen Verplanke
J P (Joke) (m)

)
Riike
J W. (Jan Willem) (m)

Boekeslijn,
L G. {Leo) (m)

'11

12

2Wrede,
A.S. (Ashley S ) (v)

van der Burg,
C.W.M.l. (Cees) (m)

13

14

/
15Rood.

S D (OelÍine) (v)

I o4
16Özkaya,

S (Sinan) (m)

/
17Huijsmans.

M.A. (Martina) (v)

r8van cle Laar,
A.F M {Armand) (m)

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

de Jong,
M.D. (Maíiolein) (v)

19

20

21

de Reuver.
A.l'i'|. (Bert) (m)

22Engels,
J. (Jeannine) (v)

25Hubert,
M (t'.liriam) (v)

Subtotaal 2 o

/Totaal (1 + 2)

Eebelaar.
K. (Karen) (v)

24

Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

5

L

r
a

I I
Subtotaal 1
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Jans,
ACJ (Anloinette) (v)

29

Faber.
A. (André)(m)

6

ElshoÍ,
L.M. (Loes) (v)

7

o

o
Hoekzema,
C. (co0 (m)

26van der WerÍ
S.w. (Sipke) (m)

5
4

Koolhaas.
O.R (Rem) (m)

27

xSimmers,
L J.B. (Louise) {v)

/ /
1Middendorp,

A.J. (Hans)(m)

/ 3
2van Hagen-

van Rooiien,
A.M.C (Anne)(v)

Heijboer,
J.A (Ko) (m)

4

5Lerbbrand,
B (Ruud)(m)

lp

/

van Dalen,
J M (Johan) (m)

van deí Elst.
R.A. (Anne-Boos)(v)

Dinmahomed.
R D (Rre2waan) (m)

10

8

I

11van Dijk,
S. (Suzanne) (v)

12van 't Hart.
H.G T (Huub) (m)

/2
13Lugassy-van der Spek

C A.D E (Coline)(v)

/

14

15

16

'17

Spaans
U M (Ulbe) (m)

van Beusekom.
G.w (Gelske)(v)

van Leeuwen
A.J (Aad)(m)

Lursman,
R. (Remco)(m)

/

Dijkman,
B (Bert) (m)

de Víies,
B.PJ. (René) (m)

19

20

21SwarthoÍ,
C (Carole) (v)

Beunk,
J (Jeíy)(m)

LenÍerink,
M.B. (Martin) (m)

23

25Ebbens,
E H. (Edzo) (m)

Subtotaal 2

Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van Kasteíen,

I 
F.J L (Frans) (m) llI

I

I

il

--l

18

24

TZ

ï

,M

l

F*
I B. (Ron) (m)

I
T-_]-Iii[à

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)



/ 6
1Simon,

J B (Bart)

/ )2Onderdelinden,
S E (Suzanne)

/
3den Butter.

B.P. (Benjamin)

4Wessels.
M.P. (Marike) /r5

6

/

/
7Jonker

H. (Heleen)

IlJsselmuiden
C [r.A (Barbara)

IHoeÍer
D.M. (Dorien)

l0Bot,
l\4. (Manuela)

't1
Oudshoorn,
J (Joeíi)

12Goossens,
A J. (Andre)

Onqkiehong,
G.L (George)

14van den Eertwegh,
H.L (Hanneke)

r5Weitering,
K. (Kirsten) / 2

/:L
16Elzerman,

K (Koen)

17len cale
J. (Jan) /

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

/
Hooqerweí,
H.M M. (Hanke)

20van viegen,
A H.K. (Carla)

21Íeunissen.
C (Chíistine)

Liist 5 Partij voor de Dieren Pag.9 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

L

van Leeuwen,
C. (Charlotte)

Smits
A.P (Arjan)

r3

l9

fr

LIil6l



Liist 6 CDA Pag. 10 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Koop.
M.E.H (Manita) (v)

Beerepoot,
J J.T. (Hans) (m)

26

Jansen,
MHP(Maarten)(m)

2

Bom-Lemstra.
A W. (Adri) (v)

29

o

o 18Flàten-Daskalakis.
C A C. (Christine)(v)

Pluimgraaí,
C.J. (Cees) (m)

19

Verbeek.
J.G P (Koos)(m)

24

Trimbos.
H.JBZ (Jeroen) (m)

25

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

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

2A

4

3Eulten.
M.C.A (Marloes) {v)

/
4Jódell-Jansen,

J A Z Z. (Jerney) (v)

5Zwinkels.
F.L.M. (Frils) (m)

f
Vrugt,
J.A. (Jochem)(m)

Moerman.
M J (t!raíco) (m)

6

7

8

Akku§,
E F (Ebru)(v)

3Dngpal.
R. (Rosita)(v)

van den Berg.
A. (Arie) (m)

HotÍ
C J (Caína)(v)

't0

11

12van den Beukel.
J W. (Jan Willem) (m)

13Postma.
W L. (Wíske) (v)

14Visser,
T.J. (Diederik) (m)

Í5van den Beí9,
C (Kees)(m)

16'1Hart,

CMP(Marcel)(m)
17van den Heuvel

F A M. (Frank) (m)

20Paalvasl,
C W.M. (Cock) (m)

21Bianchi.
W C J. (wil) (m)

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

23van deí Deijl
B F. (Bob) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I

TTU
I]M

,|

-l

l+
I

t,l

r

L

+I
-VTE



Lijst 7 SOPLUS Pag. 11van 17

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met hel laatste cijíer.

Claassen.
H M (Harry) (m)

3

de Ruiteí,
J.C.C. (Han) (m)

4

van der Bee.
A.F (Arnold) (m)

7

o

o

1Fekkes.
S.F (Sjoerd) (m)

/
2de Keiizet,

L.H C. (Laurens) (m)

/
van Otterloo.
G.J P (Geríil Jan) (m)

Slond,
B. (Berl) (m)

5

6

3

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Totaal I



q
2Boeten,

H. (Harm)

3GÍashuis,
A.J (Arian)

4Anker,
W (William)

5Anker,
PC (Peter)

6

7

/
8de GraaÍ.

N4 P (t'/arlin)

IZijlmans,
J.M. (Maíjan)

l0Visser,
A.C. (Arend)

11Ros
D. (Danael)

12

13

14de Graaf,
G J (Gernt)

15Wilschut,
FB (Frank)

16Herjndijk-
van deí veer,
E.E. (Eslher)

17Schuuímans-Ooslerom
W.E. (Wimke)

18van Tatenhove-Meesen
J A (Ankie)

a
1,

19

20

21

22

Liist 8 ChristenUnie-SGP Pag. 12 van 17

zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Lont,
YL. (Ytzen)

o

o

Totaal

1

Bouwendal

$rturl
Jansen.Windster.
S.G (Soraida)

lal]
ItlT---
I l

I

-f-

A
van Spronsen.
A. (Ton)

Blankendal,
S E H (Sherla)

GoorierMedema,
J.K (Joélle)

lde zoele--
van der Houl,
w.H. (wi y)

HoÍman,
PJ. (Pieter Jan)

Gnnwrs,

]PA (Pieler)

I

t-

!
L

-]-

IIZVI



61de Mos,
R (Richard) (m)

2Sluiis,
R E.A. (Balí) (m)

3lv'leijer,
PH.J. (Patrick) (m)

Liist I Belang van Nederland (BVNL) Pag. 13 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

westphal,
BS (Bauke) (v)

4

o

o

Totaal L le



/ r1Dijkshoorn-
van Dijk,
N J. (Nieske)

3
2Íieman,

R. (Robert)

/
3Weleíings

M V (Marc)

4Siskens,
D. {Daan)

Boeteídink,
W (lneke)

6van santen.
P A.L (Peter)

7

R H.T. (Ruud)

8van den Berg,
J.B (Jan)

INoordam
M (Marinus)

10van deí Kooij
l-l A. (Bert)

11van Staalduinen.
J (Jacqueline)

12van der Buíg.
S.J.M. (Sophie)

l3van Buijven,
A Pl!1. (Bert)

14Veentjeí,
H E. (Hans)

Lijst 10 BBB Pag. 14 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

t

u)
lrlalI
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1Verherj
L D (Leendert)(m) / o

2Smil,
K. (Klaas)(m)

van Geest.
A.lr4. (Afiur) (m)

4Gilsing,
C M (Caspeo (m) ï

4/r
5van der Pols.

T.H.J. (Theo) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnumÍller

o

o

Totaal

Pag. 15 van 17
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t_
1Íomlow,

G.A.M.M. (Geerl) (m)

2van Nieuwenhuyzen,
R W lí. (Boll) (m)

3van Gankel,

S (Stana)(v)

4van de Guchte.
W (Wisse) (m)

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

Lijst 12 GOUD Pag. 1ó van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

ï l

l

Totaal lT
I

--T-- E



6. Verschillen met dè door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag.77 van 77

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

4Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogel1k een verklaing

o

o

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschilLiistnummer en
-naam

4:) ,"*rhte#X%f.@7trh /oJ
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