
Pag. l van 10

=À=

Gemeente
Rotterdam

o

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoog heem raadschap van Detfland

Dee[ A

In te vutlen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023

3 4

I

I
034-WS23-Dorpskerk

I

I



Pag.2 van 10

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadscha p van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfla nd

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Dag lilaand Openinqsrriden (van - tor)

tr511 Dor ;Vetlr. t5 o.\ L()CJ o+ Jo 2 I CO

o
(i0

Vul voor een mobiel stembureau hierondertde gegevens in voor elke locatíe waar het stembureau
voor kiezers open is.

Adres/localie slembuíeau Dag lilaand Openingslijden (van - tol)

1b Stembureaugegevenstijdens!e!!!.!.S(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Ja Tild (van - lot)

Datum §.f 2(,23 2t oo è a os

a
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

II
II

I )

Adres/locatie slembuíeau

IT
[-T-]

IT
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2. Aanwezigheidstembureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kieze as

Aantal geldige kiezerspassen

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

6ss
B

c o

73s

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E }?Q
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

F t.1

G 3

&o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet geli.jk zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

H 1-T'75)

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



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
(rubriek 4, onderdeel H)?

& /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

D lA ) 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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

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

Mogel|ke verklaringen voor het vercchil
Vemeld hierondet hel aanlal keer dal ale ondeBlaande siluahes zich hebben vooryedaan

o
Aantal keÍen dat een kiezer het stembiïet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieronder de andeíe ved<latingen en hat aantal keer dal deze silualies zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Pag. 5 van 10

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hieronder heÍ aanlal kaer dal de ondeíslaandè situalies zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieÍondet de andere ve*laringan en hol aantal kaer dat deze situaties zích hebben voorgedaan)
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Hebben aanr rezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het slembureau is moeilijk bereikbaar,
er staal meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de tellÍng: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de tellíng wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het níet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglgg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of 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 oÍ
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschríjf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle slembureauleden die bii de telling aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de voorzilter en minimaal twee andero stembureauleden.

Lg!!gp! U vult in rubiek 8 alleen de namen in.
vervolgens ondeflekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9

Nàme. stembu.eauledeí

{ Vo

a o br

í^Y\cuft r eO

iv L-rL

rn. c

o

1 T- í, rlan.

2 D íÀoo..t

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrislnummeí en Lrishaam

1WD l {1

2 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) ( (1

3 Water Natuurlijk !) 3
4 AWP voor water, klimaat en natuur Ll )
5 Partij voor de Dieren ? 6
6 CDA ó 6

7 50PLUS ó ó

8 ChristenUnie-SGP 2 'l
9 Belang van Nederland (BVNL) S (

? 6

11 JA21
q 2J

12 GOUD I t1

Totaal: ] I B

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

r--j.r- i\

o

o

1O BBB

ll
-l
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2í)23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A



=À=

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoog heem raadschap van Delfland

Dee[ B

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

Teltafetnummer

4.6 "1

Naam

Tafelleider

Tafelcontroteur

Coördinator telhat
(bij tetverschitten)

O

3 4

x Augw\a.n s

luR r lsR
\,

Pag. 1 van 17

Gemeente
Rotterdam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

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

Aantal geldige stempassen A +ztr Lrq
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B Eot Aantal geldige kiezerspassen c o

Het aantal aot de slemming toegelalen kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld dooí het gemeentelijk stembureau/stembureau vooÍ het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 1zt\
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

o
' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zijn uitgebracht bij olkaar op.

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

E Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven vooÍ het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

2. Aantal getelde stembiljetten

F 4
G ?

-J

3í

í. Aantal toegelaten kiezers

o ?a<

Het totaalaanlal getelde slembiljelten ( E + F + G = H ) H

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het veívolg van rubÍiek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde 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

Aantal geldige volmachtbewijzen (schritlelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente)

4.2

8.2

Het aantal tot de stemming loegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. ïel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

o
tr Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

tr Nee, er ziin mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ meeÍ geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljenen. Vermeld hoe

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld 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 uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een andere verklaÍing voor het verschil?
(vermeld hieronder de andere verklaíingen en hoe vaak er spraka van was)

o.2

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?



4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tr Nee

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

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

Noteer hier het aantal stembiljeften, dan wel stempassen, volmachtbewlzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

(Afhanke\k van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke liist één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o
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verzegeld en oveÍgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.



1Ouwendijk,
P (Pete0 (m) v

4
2(rígr.r,

F (Fadime) (v)

3Vuijk,
R. (Bonald) (m)

4Dekkeí.
R (Rosemarijn) (v) ("

5van Bruggen
J. (Hans) {m)

6Waasdorp,
L (Barl)(m)

.)
-1

7Kersten-
Van Dijk.
N.4 B (N.4artiin) im)

3
8de Jong,

J (Jantien)(v)

van Hutten
[,4 (Maurils) (m)

l0Lohmann
PA.G. (Paul) (m)

Lijst 1 VVD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 5 van 17

o

o

Totaal

l
I

[T-Frd



Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Eegin rechts , mel het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 17

o

o

1ZandsÍa.
L (Lobke) (v) 2

) ()
2Kiela,

P. (Peteo (m)

4
van Dijk,
A.G. (Alvin)(m)

4Heiis,
M.L.M. (Mariska) (v)

5Teerink,
S.J.W.P (Sel) (m)

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

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

2
8van Anraad.

A.M. (Ton) (m)

9Noordtzij,
H. (Hilde) (v)

6
I

't0
Bouzanga.
PS R (Paul) (m)

Solleveld,
S.D (SteÍanie) (v) )<-

12de Wreede,
U (Ulla)(v)

Boedhoe,
N.A. (Naushad) (m)

14Wiegman,
A G (Aad) {m)

de Víies,
K.G. (Klaas) (m)

16van Hijlckama Vlieg,
E E (Elsbelh) (v)

Hombeígen,
L.Pl.l!1. (Leon) (m)

3

17

11

Totaal M



Liist 3 Water Natuurlijk Pag.7 van 77

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , met hel laatsle cliÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

26

o

o

25

3L
i

I

I

Jenniskens.
A M F. {Annemiek) (v)

1

2

3

4

ViSSerS,

M. (N4aícel) (m)

Opdam,
I B M. (lde) (m)

Wijbenga,
A. (Anneke) (v)

5van der Veer,
B. (Bart)(m)

van Eeuwijk.
M (Mathijs)(m)

Cliteuí.
TS M (Tàlis)(v)

6

7

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

Akbar,
N,'l.A (Amit) (m)

I

I

10Jansen Verplanke,
J P (Joke) (m)

I

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

12Boekestijn.
L G (Leo) (m)

13

A.S. (Ashley S.) (v)

t
14van der Buíg,

C.W.M.l. (Cees) (m)

't5
Rood,
S.D. (DelÍine) (v)

Í6Özkaya,
S. (Sinan)(m)

'17Huijsmans,
M.A. (Martina) (v)

van de Laar,
A FM (Armand) (m)

de Beuver
AM (Be )(m)

18

lg

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

de Jong,
M.D. (Maíjolein) (v)

21

20

23

Engels,
J (Jeannine) (v)

van der Gronde.
CLAM

27GeeÍling.
M.PW. (Mathijs) (m)

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

29van Poelgeest.
G. (Geert) (m)

Belt,
L4.W. (N4arcel) (m)

75 Subtotaal 2

Z-J )Totaal (1 + 2)

[(Ma(ie-CfLs]!!qly)
Bebelaar,
K (Karen)(v)

F",l Ark"L

I 
D.J. (Dirk Jan) (m)

30

ll

24 l
Hubeí.
M (Mrriam) (v)

I
trSubtotaal 1

-[l



2_
1Middendoíp,

A J. (Hans) (m)

2van Hagen-
van Booijen,
A.M.C. íAnne) (v) I 2

a
.)

3Heijboer,
J.A. (Ko) (m)

van Kasleren,
F.J.L. (Fíans) (m)

5Leibbrand,
R. (Buud) (m)

6Faber,
A. (Andre) (m)

7Elshof,
1.N4. (Loes) (v)

I
8van Dalen,

J.[il. (Johan) (m)

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

10Dinmahomed,
R.D (Riezwaan)(m)

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

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

13Lugassy-van der Spek,
C.A D.E. (Coline) (v)

I
't4

Spaans,
U.N/ (Ulbe) (m)

't5
van Beusekom,
G.W. (Gelske)(v)

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

17Luisman,
B. (Remco)(m)

18Hoekzema,
C. {Coo (m)

19Dijkman,
B. (Bert) (m)

20de Víies,
B.PJ (Bené) (m)

21Swarthol,
C. (Carole) (v)

22Beunk,
J. (Jeny) (m)

LenÍeíink.
N.4.8 (Martin) (m)

24Hart,
R. (Bon) (m)

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

Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 8 van 17

Zet in elk vakie één ci,Íer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer

o

o

26van der Weí,
S W. (Sipke)(m)

27Koolhaas,
D.R. (Rem) (m)

28Simmeís,
L.J B. (Louise)(v)

29Jans,
A.C.J. (Antoinetle) (v)

t +Subtotaal 1

! +

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

Naem kandidaal &
kandidaatnummer

Subtotaal 2 (_)

I

4

Totaal (1 + 2) T-[



Liist 5 Partij voor de Dieren Pag. 9 van 17

Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met hel laatsle cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1Simon,
J.B. (Bart)

2Onderdelrnden.
S.E (Suzanne) 3
den Butter,
B.P (Benjamin)

Wessels.
M.P {Marike)

3

4

5

C (Charlotte)

6Smrts,
A P (Arjan)

7Jonker,
H (Heleen)

T
8lJsselmuiden.

C 1,4 A. (Barbara)

IHoeÍer,
D.[.4. (Dorien)

10Bot
M. (Manuela)

11Oudshoorn
J. (Joeíi)

12Goossens,
A J. (Andíe)

13Ongkiehong,
G.L. (George)

14van den Eertwegh
H L. {Hanneke)

15Weilering,
K (Kirsten) l5

16Elzerman,
K (Koen)

17len Cate,
J. (Jan) I

I

Hulsbergen,
A W C. (Annemreke)

Hoogerweí,
H M.lí. (Hanke)

18

't9

20van Viegen,
A H.K. (Caíla) I

21Teunissen,
C (Chrisline)

oz_

/1Totaal

4A

+
1

í

l
-+

tr l

T



Liist 6 CDA
Zel in elk vakje één cijler. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Koop,
N4EH (Manila)(v)

Jansen,
M.H.P (Maarten) (m)
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2

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

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

26

29

o

o

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

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

28

2

.-)
5

2
3Bulten,

M.C.A. (Marloes) (v) +
JUdellJansen
J.A Z.Z. (Jerney) (v)

Vrugt,
J.A (Jochem) (m)

4

6

7

Akku§,
E F (Ebru) (v)

Zwinkels.
F.L.M. (Frits) (m)

Ilíoeíman.
tr.J. (Marco) (m)

2J

IDrigpal
R (Bosita)(v)

I

van den Berg
A (Arie) (m)

HotÍ,
C.J. (Carina)(v)

10

11

L
12van den Beukel,

J W. (Jan Willem) (m)

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

Visseí.
TJ. (Diederik) {m)

t Hart.
C M.P (Marcel) (m)

14

15

16

van den Berg
C (Kees)(m)

17van den Heuvel.
F A.ir. (Frank)(m)

l8Flàten-Daskalakis.
C.A.C. (Chrisline) (v)

Pluimqraaff,
C J (Cees) (m)

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

19

20

21Bianchi,
w.c.J. (wir) (m)

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

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

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

25Trimbos.
H.J.B.Z. (Jeíoen) (m)

Subtotaal 1

(,

1

trSubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

TT6E
tr



Z 4
1Fekkes,

S F (Sjoerd) (m)

2de Kerjzer.
L H C. (Laurens) (m)

3Claassen.
H.M. (Haíy) (m)

4de Ruiter.
J C C. (Han)(m)

5van Onerloo.
GJP(GeíitJan)(m)

í
6Slond,

B. (Bert)(m)

Liist 7 soPLUS Pag. 11van L7

Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

7

o

o

l

l -t

Totaal m



Lijst 8 ChristenUnie-SGP
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

I a
ILont,

YL. (Ytz6n)

2Boeten,
H. (Harm)

3Grashuis,
A.J. (Aíian)

4Ankeí,
W (William)

5Anker,
PC. (Peler)

6Rouwendal.
J W. (Jan-Willem)

)7Jansen-Windsteí.
S.G. (Soraida)

8de GraaÍ,
N,l.P (t,4artin)

9Zijlmans,
J.1,.4 (Marjan)

10Visser,
A.C (Aíend)

't1
Ros,
D (Daniel)

12van Spronsen
A. (Ton)

13Blankendal.
S E.H. (Sheila)

14de Graal
G J. (Geíil)

l5Wrlschul,
FB (Frank)

aHeijndiik-
van deí Veer,
E.E. (Esther)

Schuurmans"Oosterorn,
W.E. (Wimke)

16

17

18van Tatenhové-À/eesen.
J A. (Ankie)

19Gooijeí-Medema,
J K. (Joëlle)

de Zoete-
van der Houl
w.H. (wi[y)
Holman.
PJ (Pieter Jan)

20

21 5
22Grinwis,

PA. (Pieler)

2Totaal

Pag. 12 van 17

q



5 4
Ide Mos.

B. (Richard)(m)

2Sluijs,
R.E A (Ralí) (m)

I
3Meijer,

P H.J (Pakick) (m)

I

4Westphal.
B.S. (Bauke) (v)

Liist I Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciifer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.13 van 17

o

o

-

Totaal lí16l



IDiikshoorn-
van oijk,
N.J. (Nieske) i 3 +

n
(_)

2Tieman,
R. (Robert)

.)
/_

3Weterings.

(,4Siskens,
D (Daan)

5Roeterdink,
W. (lneke)

\
6van Sanlen,

P A L (Pete0

7Tas,
B.H.T. (Buud)

LIvan den Berg,
J.B. (Jan)

1
INoordam,

[,1. (Maíinus)

10van deí Kooii,
H A (Ben)

L
11van Slaalduinen.

J. (Jacqueline)

12van der Burg,
S J M. (Sophie)

L13van Ruijven,
A.P M. (Bert)

14Veentjer,
H E (Hans)

Lijst 10 BBB
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.14van 77

o

o

Totaal ,1716



()
ó

1Verherj,
L.D. (Leendert) (m)

2Smit,
K. (Klaas) (m)

3van Geest,
A [I (Arthu0 (m)

4Gilsrng,
C M. (Caspe4 (m)

5van der Pols.
T H J. (Theo) (m)

Lijst 11 JA21 Pag. 15 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

1Totaal

4
2l
rl

I

I tr



Lijst 12 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 1ó van L7

o

a

1Tomlow.
G A.M.M (Geeít) (m) I

2van Nieuwenhuy2en.
B.w.M. (RolÍ) (m)

van Ginkel,
S. (Stana)(v) C1

I

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

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

II

€

&
Totaal



Pag.77 van 17

tr Nee

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

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lirsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

,l l1 7í +1
1_ ét 6.1
3 3) S2 1

,1
^1 7 1]
--? <-
f!) a<1 2

L éL 6+ +1
+ 3o

..\
5()

I zcl .1 -z-t1

ci
aS6 s6

rO t46 t+6
I 43 4n +1
IL 111 tt

lzs aL6 Sl*-r],n L/7 ?-ét t-L r^rouru d.;r^l,l
I ( a',te x4"P/ cir-t-zlJ U*

/-r1rtt..^ 'oL',r*--n
4&j-zU/ D,^ O?.-

.bsno cizÍ.a/&e-,--.
./

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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 dooÍ het gemeentelijk stembureau?

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

í


