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Stembureaunummer

o Proces-verbaal
Hoogheem raadschap van Detfland

Deel A

o In te vutlen door het stembureau (voorzitter) op
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

l7L
Adres/localie stembu reau

Loz 3

Dag llaand

r§ O3 2-o'.t- à
Openrngstlden (van - tor)

o+ 3o LI oó

a

o

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

Dag Maand Openingslrtden (van - tol)

r_1
Adres/ocatie slembureau

Datum L-I OO

Waar vond de telling (op iijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

c)
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De verkiezang van de leden van het Hoogheemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

/-<

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op liistniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ TrJd (van - lot)
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Houd per slembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zifting aanwezig was

Aanwezig op hel stembureau
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aa ntal geldige kiezerspassen c o
Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

a
U gaat nu de stembiljelten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 7é\q

F /iqAantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld i9e stembiljetten

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

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

o

3?.o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

3to

3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bíj A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

D

H

t-{2-l
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

E NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
o lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er zirn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor hel verschil
Vermèld hierondet hel aanlal keet dal de onde§taande silualies zich hebben voorgedaan

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten èr minder zijn geteld

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 verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen on hat aantal keer dat deze situaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

o

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere ve*laringen en hel aanlal keeí dal dezo siÍuaties zich hebbon voorgodaan)

Mogelíjke verklaringen voor het verschil
Veímold hieronder hel aanlal kear dal dé onderslaande sluaties zich hebben vooÍgedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers t|dens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het rcsultaat 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 niet eens ís met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

i 0,\.^
I.

An> oo L (&\,'oÀ ^l^;r<d vtt lnlt-t^0 *^ l.P.;,tp j K tJ
I e.,- c

o 11.

!, a Jo/ l--)

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

O

Waren er onregelmatigheden ot bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm gíng af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom hel stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden ol bíjzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelm atig hede n en bijzonderheden

l-x c -(r- c D.,..d L
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6. Bezwaren van kiezers
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bijde telling aanwezíg zijn
Dal zijn in elk geval de vooÍzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembuíeauleden

o

I

o

8. Stembureauleden aanwezlg bij de telllng

@!9p! U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens ondenekenen al deze slembureauleden het proces-verbaal ín rubriek 9.

I

2

3

4

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.

Lilslnummer en Lrjslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

a

o

lWD ) é
2 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 6 cl

3 Water Natuurlijk §
4 AwP voor water, klimaat en natuur 4 i/
5 Partii voor de Dieren Q §
6 CDA ó

7 50PLUS q

8 ChristenUnie-SGP q

I Belang van Nederland (BVNL) \
1O BBB

,-
) I

11 JA21 5
í2 GOUD c

at- q aTotaal:
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o

o

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2o23 in Ahoy Rotterdam
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=\,

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Delfland

Dee[ B

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

Teltafelnummer

6 d2

Naam

Tafetteider

Tafetcontroteur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

o

L 2 2

5 gyslnccrr\

n- tLL-.*
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, \aa
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld dooí het stembureau (zia rubriek 3 van hat proces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 21>)

B 53
o c o

Het aanlal tot de stemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam.

E 29C
Aantal blanco stembiljetten F 1g
Aantal ongeldige stembiljetten G i3

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

'Telv@r dit onderdeelde aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op

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

tr 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 verder met het vervolg van rubriek 3

320

uD

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

1. Aantal toogelaten kiezers

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

Aantal geldige kiezerspassen

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

H

E Ja. Ga verder met Íubriek 4.
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Naar aanleiding van het gemnstateerde onveÍklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiozerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers 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 aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

D Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveèl stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogeliike 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 andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hieÍondeí de anderc vorklaringen en hoe vaak er sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?



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

F Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/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 buÍgemeester 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

5. Aantal stemmen per lust en per kandldaat

Pag.4van 77

4. Bij gecombineerde stemmingen
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Ouwendrjk,
P (Pere0 (m)

2ÖrgLi,
F. (Fadime) {v) a 5

3Vuijk,
R. (Ronald) (m)

jDekker.
B (Rosemaíin)(v)

5van Bruggen.
J (Hans)(m)

6Waasdorp,
L (Bart)(m)

7Kersten-
Van Dijk,
M.B. íMartiin) ím)

1
8de Jong,

J. (Jantien) (v)

Ivan Hutten,
M ([4aurats)(m)

Lohmann
P A G. (Paul) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal
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1Zandstía,
L (Lobke) (v) 3 \

2Krela,
P (Peler) (m) t-

I I3van Dilk,
A.G (Alvin) (m)

4Heijs.
M.L.M. (Mariska)(v)

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

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

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

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

9Noordtzij,
H (Hilde) (v)

10Bouzanga,
P S B. (Paul) (m) Lt

11Solleveld.
SD (SteÍanie) (v)

12de Wreede,
U (Ulla) (v)

't3
Boedhoe
N A (Naushad) Ím)

14Waegman,
A G (Aad) (m)

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

16van Hijlckama Vlieg,
E.E (Elsbeth)(v)

17Hombergen,
L PLM (Leon)(m)

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

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , mel het laatsle ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

öTotaal

I 1

1

LI
tr

h_)

-t

]1-]

T-l Tl



Laist 3 Water Natuurlijk Pag.7 van 77

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Vissers.
M. {Marcel) (m)

van Arkel
D J (DrÍk Jan) (m)

26

Jenniskens,
AMF(Annemrek)(v)

2 Geerling,
M PW. (Malhijs) (m)

Flappeí,
A.S.J. (Ate) (m)

Bell,
M.W (lvarcel) (m)

30

o

o

29van Poelgeest,
G. (Geeíl) (m)

1 1

5
I

1

Opdam,
LB M. (lde) (m)

Wijbenga,
A (Anneke) (v)

5van deí Veer,
B (Bart) (m)

van Eeuwijk,
M. (Mathijs) (m)

6

7

3
Jansen Verplanke
J.P (Joke) (m)

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

l0

11

B

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

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

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

12

13

14

Boekestijn,
L G. (Leo) (m)

1 l

Rood.
S.O (Delíine) (v)

Özkaya,
S (Sinan) (m)

l6

Hurjsmans,
M.A. (tíaítina)(v)

van de Laar.
A.F M. (Aímand) (m)

17

18

19de Beuver,
A t'I (Bert) (m)

20Potjer,
B.K. (Beíend) (m)

21de Jon9,
M.D. (Marjolean) (v) 1
Engels.
J. (Jeannine)(v)

23van der Gronde,
C,L A,M,
íMarie-Christine) {v)

2
Bebelaaí,
K. (Karen) (v)

Hubert.
M. (trirjam) (v)

24

25

1

Subtotaal t

5

4

15

1

1

]T
i

ClrteuÍ,
TS M. (Tàlis)(v)

Roholl,
A.A.l/ (Trneke)(v)

--l-

-ï

_I

Elt -lrl
tlll

tr
tr

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

N4iddendorp,
A.J (Hans) (m)

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

2

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

3

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

29

o

o

1

S.W (Sipke) (m)

Koolhaas.
D B. (Rem) (m)

26

27

28Simmers.
L.J.B. (Louise) (v)

5

l
,)

1

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

Dinmahomed.
R D (Riezwaan) (m)

van 't Haít.
H.G.T. (Huub)(m)

10

l1

12

4

5

8

s

van Kasteíen,
F.J.L (Frans) (m)

Leibbrand
R (Buud) (m)

Faber,
A (André) (m)

Elshof,
L M. (Loes) (v)

van Dalen,
J.M. (Johan) (m)

van Diik.
S (Suzanne) (v)

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

't4

15

't6

17

18Hoekzema.
C. (Cor) (m)

Spaans,
U.tvl. (Ulbe) (m)

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

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

Luisman.
B. (Remco) (m)

't9

20

21

22

Oijkman,
I (Bert) (m)

de Vries,
R PJ. (René)(m)

Lenleíink
t, B (Martin) (m)

Swarthof,
C (Carole) (v)

Han.
R. (Ron) (m)

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

25

Subtotaal 2

I tl

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

1

Totaal (1 + 2)

6

?

I-
3

Beunk,
J. (JeÍry) (m)

ll

-r--r--
I

l

TI
I

Subtotaal 1 IT-FT._]
t



Liist 5 Partij voor de Dieren Pag. 9 van 17

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Simon.
J B (Bart)

Onderdelinden
S.E. (Suzanne)

2

o

o

I g

den Butter,
B.P. (Beniamin)

4Wessels
N.4 P (Manke)

5

C. (Charlotte)

Smits.
A P. (Arjan) 1
Jonker,
H (Heleen) 1
lJsselmuiden.
C M A (Baíbaía)

IHoeÍer.
D M (DoÍien) 1

1
Rot,
M. (N4anuela)

Oudshoorn
J (Joeí)

r0

11

12Goossens
A.J (Andre)

-1

13Ongkiehong,
G.L. (George)

14van den Eertwegh
H L. (Hanneke)

't5
Weilering
K (Krrsien) 1

't6
Elzeíman,
K (Koen)

17ten Cate,
J (Jan) 1

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

19HoogerwerÍ
H M.tí (Hanke)

20van Viegen,
A H.K. (Caíla)

21Teunissen,
C. (Christine)

Totaal

1

q

t

e.l
3

6

7

8

I.,Tcl



qKoop,
M.E.H. (Manita) (v)

Jansen,
M.H.P (Maaíten) (m)

I

2

Bulten.
M.C.A. (Marloes)(v)

4JrldellJansen.
J.A.Z.Z (Jerney) (v)

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

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

5

6

7

Akku§
E F. (Ebru)(v)

Moerman.
M J (Marco) (m)

Drigpal,
R (Rosita) (v)

I

van den Beí9,
A. (Aíe)(m)

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

Postma.
W.L (Wytske) (v)

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

13

l4

15van den Berg,
C. (Kees) (m) 1

16t Hart,
C.tr, P (i/'laícel) (m) a

17van den Heuvel,
FA [.4. (Frank) (m)

18Flàlen-Daskalakis.
C.A C (Christine)(v)

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

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

21

20

Schmitz.
TJ.A (Twan) (m)

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

23

24

van der Derll.
B.F. (Bob)(m)

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

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 17

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Beerepoot,
JJT(Hans)(m)

26

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

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

28

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

29

o

HofÍ,
C.J. (Carina) (v)

o
19

1

\ TTT-T'
TTli[.-]

]

3 1---

I

+ I t,

I

10

ri

L

Pluimgraaí,
C J (Cees) (m)

t-lI
E

ISubtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

tr



2_

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

1
2de Keijzer,

L H.C (Laurens)(m)

3Claassen.
H M. (Haíy) (m)

4de Ruiler,
J.C.C. {Han)(m)

5van Otterloo.
GJP(GeíilJan){m)

Slond,
B (BeÍt) (m)

7van deí Bee,
A.F. (Aínold) (m)

Liist 7 SOPLUS Pag. 11van 17

Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, mel het laalste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Ll

ïlï-lI
L,.J

lTotaal
-r



5
ILont,

Y L (Ytzen)

2Roelen,
H. (Harm) 1

3Grashuis,
A J. (Aíjan)

4Anker,
W (William)

5Anker,
P C. (Peter)

6Rouwendal,
J W (Jan-Willem)

7Jansen-Windsteí.
S G. (Soraida)

8de Gíaaf.
M P (Manin)

sZijlmans,
J.M (Marian)

10VisseÍ.
A C (Arend)

11Ros,
D. (Daniel)

12van spronsen
A. (Ton)

13Elankendal
S.E.H. (Sheila) 3

14de GraaÍ,
G.J. (Genit)

15Wilschut,
F.B (Frank)

16Heijndiik-
van der veeí,
E.E. (Esther)

17Schuurmans-Oosterom,
W.E. (Wimke)

18van Tatenhove-Meesen,
J.A. (Ankie)

19Gooijer-Medema,
J K (Joèlle)

20de Zoele-
van der Hout,

21Hofman.
P.J (Pieteí Jan)

22Grinwis,
P A. (Pieteo

Lijst 8 ChristenUnie-SGP Pag. 12 van 17

zet in elk vakje één ciiÍer. Begin Íechts , met het laatste cijler

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

a

O

__l

l

Totaal TT-I0-]



1de Mos.
R. (Richard) {m)

2Sluijs,
REA (Rall)(m)

3Meijer,
PHJ (Patíck)(m)

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

Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 13 van 17

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

q

I,,l



Liist 10 BBB
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 17

o

o

2 1
1Dijkshoorn-

van oijk.
N J. (Nieske)

f2Íieman,
R (Robert)

3Weteíings,
M V (Marc) 1

4Srskeos.
D (Daan)

5

6

7

8van den Berg,
J B (Jan) 1

INoordàm
M. (trarinus)

l0van der Kooij,
H.A. (Bert)

11

12

13van Ruijven,
A Pt\4 (Bert) a

14Veentjeí,
H.E (Hans)

II

Totaal [I,l']

Roeterdink

lw (lneke)

I 
van Santen,

ll A L. (Peler)

I tas

lR H T. (Ruud)

van Staalduinen,
J (Jacqueline)

van der Burg,
S.J.l,r. (Sophie)

-l

L l

L



1Verheii,
L D. (Leendert) (m) a

2Smit,
K. (Klaas) (m)

3van Geest.
A.i/ (Arlhu4 (m)

4Gilsing,
C lM (Caspeo (m)

van der Pols
T H J. (Íheo) (m)

Lijst 11 JA21 Pag. 15 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

-1-1

lal-t l

-T--T--F:]
I I I tsI



1Tomlow.
G.A.M.M (GeeÍt) (m)

2van Nieuwenhuyzen,
RWM (RolÍ)(m)

3van Ginkel.
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 cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal {1 I I
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6. Verschillen met de door het stèmbureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meeÍ lijsten sprake van een verschil lussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeèntelijk stembureau?

tr Nee

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

o

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stèmbureau

2 . 0..'a c'. 8Lr dl 1 cc€e\ji$e S\e\

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


