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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskrinq Hooqheemraadschap van Delfla nd

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

AdÍes/locatie slembuÍeau Dag lvaand Openingstrjden (van, 1o0

)_q 202 3 OT 3o .ul

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

Adíes/local e slembureau Dag Maand open nsstjden (van - lot)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag À,4aand JaàÍ Tjd (van - lot)

ol Àtr 0ö O(

o

\s 03

I 0D

í. Stembureau, locatie en openingstijden

<o

Datum:

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

f De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

--t [r-1
[-T-t

IT- [-T-t
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezíg was
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Vulhieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

Aanta I geld ige stempassen

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

Aanta I geld ige kiezerspassen

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

a

c o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde slemmen moet gelijk zin aan het aantal loegelaten kiezerc (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

o

E OL
F

G C\

3. Aantal toegelaten kiezeÍs

truo

Tolaal aantal getelde stemmen ( É + F + G = H )

I

H ))l
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
tubnek 4, onderdeel H)?

tr /VEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
IFJA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaríngen voor het verschil
Veméld hieíonder het aantal koar dat de ondeÍSlaande situaties zich hobben voorgedaan

LJ

o
Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndeÍ de andere verklaingen en hel aantal keet dal deze situalies zich hebben voorgedaan) O

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het verschil ,)

Er zijn mindeÍ slembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld L

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd t-
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(vemeld hierondet de andeÍe ve*latingen en hel aantal ka6r dal deze silualies zich hebbon voorgedaan) ('r

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

L/

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Verfield hieíonclat hel aantal keat dat de onderslaanale silualios zich hebben voorgadaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de slemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers lijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de lelling wordt niet bekendgemaakt, het resullaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezerc 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.

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

6. Bëzwaren van kiezers

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden oí bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Vooheelden: een of meer stembureauleden waren te laat ol zijn niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteilen in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden oÍ bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden díe bij de telling aanwezig ziin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en mínimaal twee andere stembureauleden.

Lglg$ U vull in rubríek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-vetbaal in rubriek I

ts(
(

Namen slembureauleden

o

t_14

o

I )

2 l. r;
3 ,-, r rr^ )

4 M. il, I,,

5 ('

6

7

,| € Ft,^^,*,.
2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

L jslnummer en Lijslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

lVVD 2
--) I

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) I ) §

3 Water Natuurliik I (t (

4 AWP voor water, klimaat en natuur ( ;
5 Partii voor de Dieren \ 2 L
6 CDA ? 1

Cl

8 ChristenUnie-SGP ) Lr

9 Belang van Nederland (BVNL)
-..t
,)

1O BBB C\ 1

11 JA2'l
)s (-t

12 GOUD \ 2

) o LTotaal:

7 sOPLUS

-l
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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
Hoogheemraadschap van Delfland

Dee[ B

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

Tettafetnummer

6D7

Naam

Tafelcontroteur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

o

2 I

Lal*9a cloprcr

J,{. P,h,-.J,.-

Stembureaunummer

Tafetteider
flSeru



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau Z

Locatie slembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

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

A 6qb
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via iogevulde stem- of kiezerspas) B 8L

o Aantal geldige kiezerspassen c

Het aantal tot de stamming toagelalen kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen ín zoals vaslgesteld dooÍ het gemeentelijk stembureau/stembureau vooÍ het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F rS
Aantal ongeldige stembiljetten

o

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

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hierondeí het aantal stembiljetten in dat meer

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

1. Aantal toegelaten kiezers

7Zo

2. Aantal getelde stembiljetten

G 3
.)
L

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

Pagina 2 van 17

Aantal geldige stempassen

o

D

Het tolaalaanaal gelelde stembiljealen ( E + F + G = H ) H

' Tel voor díl onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.
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6 Ja. Ga ,erder met rubriek 4
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembuÍeau als volgt
vastgesteld:

6

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

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

4.2 6qu

o

Het aantal tot de slemming loegelaten kiezers dooÍ het gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( A.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

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

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

q Nee, eÍ zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil lussen het aantal toegelalen kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

o

2

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? o
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 veÍschil?
(ve neld hieonder de andorc verkladngen en hoe vaak et sprake van was)

L)

o

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o

o
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zrn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tr Ja, eÍ zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

É Nee

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



1Ouwendijk,
P (Peter) (m) i 11

I 3
2urgu,

F (Fadime) (v)

3
Vuijk,
R (Ronald) (m)

4DekkeÍ.
R. (Bosemaíijn) (v) 5

5van Bruggen,
J (Hans) (m)

6Waasdorp,
L (Bart) (m)

27Kerslen-
Van Dijk,
N,4.8. (N,4artiin) {m)

L
8de Jong,

J. (Jantien) (v)

Ivan Hutten.
M. (Maurils) (m)

10Lohmann.
PA.G. (Paul) (m)

Lijst 1 VVD
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 5 van 17
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Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag. ó van 17

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

a

o

T ?_
1Zandslra,

L. (Lobke)(v)

2Kiela,
P (Peter) (m)

2

L(

t
S

van Dijk,
A G. (Alvrn) (m)

Herjs.
M L.M (N.4anska) (v)

3

4

5Teerink.
S.J.W P (Sef) (m)

6[4eijdam.
B.J (Johan)(m)

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

I
A N4 (Ton) (m)

qsNoordlzii,
H. (Hilde)(v)

10Bouzanga,
PS.R (Paul) (m) L

.)ttSolleveld,
S.D. (Stefanie)(v)

\
12de Wreede.

U. (Ulla) (v)

í3Boedhoe,
N.A. (Naushad) (m) 7

a
-t4

Wiegman,
A G. (Aad) (m)

15de Vries,
K.G. (Klaas) (m)

l6van Hijlckama Vlieg
E.E (Elsbeth)(v)

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

I

-ï

I

I

Totaal ]_il-lzl



I b
I b

Visseís,
M. (t',4aícel) (m)

,|

2

7
3Opdam,

lB.N4. (lde)(m) I

Wiibenga,
A. (Anneke) (v)

van der veeí
B (Bart) (m)

4

6van Eeuwrjk
À,1 (Mathijs) (m)

7
7Cliteur,

ïS M (Tàlis) (v)

I

b

Roholl,
A A.M. (Tineke) (v)

Jansen Verplanke
J.P (Joke)(m)

10

8

IAkbar,
[I A (Amit) (m)

l1Bijke,
J.W (Jan Willem) (m)

12Boekestiin,
L G (Leo) (m)

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

14van der Burg,
C.W.[,1 l. (Cees)(m)

15Bood,
S.D. (DelÍine) (v)

3
't6

Özkaya,
S (Sinan) (m)

Hurlsmans,
M.A. (Martina) (v)

van de Laaí.
A F M. (Amand) (m)

Poljer,
B K (Beíend)(m)

l8

19

20

de Reuver,
A M. (Bert) (m)

21de Jong
M.D (Marjolein) (v)

Ëngels.
J (Jeannine) (v)

23van der Gronde.
C,L,A,M
(Marie-Chíistine) (v)

Bebelaar.
K (Karon) (v)

Hubert.
M. (Mirjam) (v)

24

25

Lijst 3 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijfer. Eegin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

7

o

o

van Arkel.
D.J. (Diík Jan) (m)

Geerling,
M.PW. (t\4athijs) (m)

26

Flappeí,
A.S.J. (Ate) (m)

Bell.
M.W. (Maícel) (m)

28

29

30

van Poelgeest
G (Geerl) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

I 7o
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Jenniskens.
A.M.F. (Annemiek) {v)

5 r

13

17

lsl
ï

22

Totaal (1 + 2)

tT[ot l



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Heajboer,
J.A. (Ko)(m)

Pag. I van 17

3

o

o

26van der Werf.
S.W (Sipke) 1m)

Koolhaas.
D.R. (Bem) (m) q
Simmers.
L.J.B (Louise)(v)

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

2a

29

)1Middendorp,
A J. (Hans) (m) Z

3 o
2van Hagen-

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

4van Kasteíen
F.J.L. (Frans) (m)

5Leibbrand.
R (Ruud) (m)

Z
van Dalen
J M (Johan)(m)

7

B

Faber
A (André) (m)

ElshoÍ,
L.[r. (Loes)(v)

b

van deí Elst.
R A. (Anne-Roos) (v)

Oinmahomed.
R.D. (Riezwaan) (m)

10

I

llvan Dijk.
S. (Suzanne)(v)

12van t Hart,
H.G.T. (Huub) (m)

Z13Lugassy-van der Spek,
C.A.D E (Coline)(v)

14Spaans,
U.M. (Ulbe) (m)

r5van Beusekom
G.W. (Gelske)(v) 2

16van Leéuwen.
A.J (Aad)(m)

17Luisman.
R (Remco) (m)

18Hoekzema
c. (co0 (m)

19Dijkman,
B. (Bert) (m)

20de Vries.
B.PJ. (Bené)(m)

I
21SwarthoÍ,

C. (Carole) (v)

Beunk,
J. (Jeíy) (m)

LenÍeíink.
L4 B (Martin) (m)

Hart,
B. (Ron) (m)

Ebbens,
E H (Edzo) (m)

Subtotaal 1 ïSubtotaal 2

7 ó

Liist 4 AWP voor water, klimaat en natuur

[[T

il
+

I

Tolaal (1 + 2)

ffi



J I

1Simon,
J.B. (Bart)

rOnderdelinden,
S.E (Suzanne) 3

I

3den Butter.
B P (Benjamin)

)
4Wessels,

[4 P (Maflke)

5

C (Chanolte) ë

i
6Smits,

A.P (Arian)

t7Jonker,
H. (Heleen)

7IlJsselmurden,
C M A. {Barbara)

I

IHoeÍer.
O.M. (Oorien)

10Rot,
l,r. (t,ranuela) o

1'lOudshooín
J (Joeri)

)
12Goossens,

AJ (Andre)

13Ongkiehong,
G.L. (George)

4r?

,q ?
14van den Eertwegh

H.L (Hanneke)

't5
Weitering,
K (KiÍslen)

't6
Elzerman
K. (Koen)

17ten cate,
J. (Jan)

o18Hulsbeígen,
A.W.C. (Annemieke)

I

't9
HoogerwerÍ.
H M M (Hanke)

220van Viegen,
A.H K (Carla)

o21Tèunissen.
C. (Christine)

Liist 5 Partij voor de Dieren

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. 9 van 17

0

'7

o

o

o
7

I ?
a
9

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

o
UI

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

26

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

a

o

3

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

29Bom'Lemstía
A.W (Adri) (v)

1Koop,
M.E.H. (Manita)(v) I S

2Jansen,
M H.P (i.4aarten) (m)

Bulten,
M.C.A. (Iraíloes)(v)

Jridell-Jansen
J.A.Z Z (Jerney)(v)

3

4

5Zwinkels.
F.L M. (Fíits) (m)

6

7Vrugt,
J.A. (Jochem) (m)

8Moerman.
M.J. (Marco)(m)

IDragpal,
R (Rosila) (v)

van den Berg,
A (Arie) (m)

Hoí,
C.J. (Carina) (v)

10

11

I
12van den Beukel.

J.W. (Jan Willem) (m)

13Postma,
W.L. (Wytske) (v)

14VisseÍ,
T.J. {Diederik) (m)

15van den Berg
C. (Kees) (m)

16't Hart,
C N4 P (lrarcel) (m)

17van den Heuvel.
FA.M. (Frank) (m)

t8Flàten-Daskalakrs.
C A C. (Christine) (v)

PluimgraafÍ,
C.J (Cees) (m)

Paalvast.
CWM (Cock) (m)

19

20

21Bianchr.
w.c.J. (wir) (m)

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

van der Deijl,
B F. (Bob) (m)

23

24Verbeek
J.G. P (Koos) (m)

Trimbos.
H.J.B.Z. (Jeroen) {m)

Subtotaal 1 7Subtotaal 2

lCt
5--t----1

----l------.]

Akku§
E F. (Ebíu)(v)

H
5

i.l

E

I l

22

Totaal (1 + 2)

25

t__t

L
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i 7
1

2de Keijzer,
L.H.C (Laurens) (m)

Claassen,
H N/ (Haíy) (m)

4de Rurler
J C C (Han) (m)

5van Otteíoo.
GJP(GeíitJan)(m)

Slond,
B (Beíl) (m)

7van deí Ree.
A F. {Arnold)(m)

Lijst 7 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 11 van L7

o

o

I

Fekkes.
S.F. (Sjoeíd) (m)

Totaal dI



Lijst 8 ChristenUnie-SGP Pag.72van L7

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I bíLont,
YL (Ylzen)

2Boeten,
H. (Harm) I

3Grashurs,
A.J. (Arian)

4Anker,
W. (William)

5Anker,
PC (Peter)

I
6Rouwendal.

J W (Jan-Willem)

_)

7Jansèn-Windsteí.
S G. (Soraida)

de GraaÍ.
M P (Marlin)

9Zijlmans,
J M (Maíjan) I

t0Visser,
A.C. (Arend)

Bos,
D. (Daniel)

12van Spronsen.
A. (Ton)

l3Blankendal,
S.E.H. (Sheila)

14de GraaÍ,
G.J (Gerrit)

15Wilschul,
F.B. (Fíank)

Heijndijk-
van deí Veer.
E.E (Esther)

Schuuímans-Oosterom,
W.E. (Wimke)

17

't8
van Talenhove-Meesen.
J.A. (Ankie)

19Gooijer-Medema
J K (Joëlle)

de Zoete-
van deí Hout.

21Hofman.
PJ. (Pieter Jan)

Grinwis,
PA. (Piete0

11 I
t2_

Ï--i'
I
fr

8

I

I

í6

20

22 t

Totaal [iltf'l



I
de Mos.
R (Richard) (m) r

22Sluijs,
REA (Rall)(m)

6

2
3Meijer,

P H.J. (Patrick) (m)

4Weslphal,
BS (Bauke) {v)

Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciirer. Begin rechts , met het laatsle cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 17

o

o

ITotaal

1

I

E



5 3
1Drjkshoorn-

van Dijk.
N J. (Nieske)

a ("2Tieman,
R (Roberl)

JWeterings,
M V (lvlarc)

4Siskens,
D (Daan)

5Roeterdink.
W (lneke)

6van Sanl€n
PA.L. (Peteí)

o
7Tas,

R.H.T. (Ruud)

8van den Berg,
J.B. (Jan) 2

0
9Noordam.

M (Marinus)

10van der Kooii,
H A (B€rt) I

1'lvan Slaaldurnen
J. (Jacqueline)

I

12van deí Burg,
S J M. (Sophie)

13van Buijven,
A P M. (Berl)

L14Veentjer,
H Ë. (Hans)

Lijst 10 BBB
Zel in elk vakje één caiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Pag. 14 van 17

OIl

el

lpl

ilTotaal 3]j]



Z 9
1Verheii,

L O (Leendert)(m)

Z2Smil,
K (Klaas) (m)

3van Geest.
4.N4. (Arlhu0 (m)

.1
J

I t4Gilsing,
C M (Caspeo (m)

5van der Pols
ÍH J (Theo)(m)

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

Pag. 15 van 17

o

o

5 o

Lijst 11 JA21

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

,l

Totaal
TTI



Liist 12 GOUD Pag. 16 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

)
1Tomlow,

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

72van Nieuwenhuyzen
R W M. (BolÍ) (m)

3
3van Ginkel,

S. (Stana) (v)

o4van de Guchte.
W (Wisse) (m)

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

1
II

2

I

Totaal



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag.77 van 17

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

tr Nee

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil
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o

8 Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.
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