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Proces-verbaal
Hoog heemraadschap van Delfland

In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maaft2023
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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
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
Adíes/localÉ slembureau Daq Maand Openingslrlden (van - tol)

t5 o3 to23 2r oo

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

Adres/localre slembureau Dag Maand Op€ningstijden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens lgllilS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag À,laand Jaat Írtd (van - tol)

Datum f5lA3EO73 tofTO E rIool

a
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

I De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

í. Stembureau, locatle en openingstijden

II II

Eko

[r-t
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Houd per slembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

VooÍletle.s Achlemaam

Aanwozig op hel slomburèau

Dag Maand Jaat TÍd (van - ror)

tq 2o 2\ 0

c L1 L 3 cc,

Ce, [t<gt )C ] 30
Í) LO L,J D§ 3<: U

/l T ,r n, s s,:rtí rS 2oZ) Cró I

o SHIFT 2

Voo.letlers Achtemaam DaS Maand TÍd (van - rol)

n rl4u tu//u'€'OéL/AAéUV' V{dF ';4GM;1
tr6t
lF ,,r,l

5r m-.1
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l5 03 LOL9 ls 3O 1az_ :) qs
03 C) 3 r5 30 q s

uan t)aa\ef-\ 3 o r5 c0 5

o Vooíldllers Achternaam Dag Maand Íijd (van - lol)[r-l
toR

z oo
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT í:
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0-z

L{S

[-T---]
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen. volmachtbewiizen en kiezerspassen in bij A, B en C

6
Aantal geld ige stempassen

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

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

7o6

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aanlalgelelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen ín en tel deze bii elkaar op.

E 2oz qI
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F t2 (/

Aantal ongeld ige stem billetten

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

6
ls het aantal loegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

a

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G

,O6

Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

@
D I

\)t

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

D /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 zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er zirn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hierondet het aanlal keet dat de onderstàande silualies zich hebben voorgedaan

Aantal keÍen dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vameld hierondot de andera verklaringen on hel aantal kear dat doza situaties zich hebben vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o
Mogelijke verklaringen voor hel verschil
Vemeld hiercndet hel aanlal keet dat de onderstaancle silualios zich hebben vooígadaan

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 veÍklaÍing is voor het verschil
(veÍmeld hietunder de anderc verklaingen en het aanlal keet dat deze situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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



6. Bezwaren van kiezers

Pag. ó van 10

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten ot 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 tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldíq, ongeldig of blanco
verklaard. het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt. het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als hel stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noleer die dan ook.
Let oD: noteer qeen persoonsgeqevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

c
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vood)eelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus !.vas vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activíteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vemeld hoe vaak hier sprake van was.
L:gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

O n regelmatig heden en bijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Namen slembureau eden

o

o

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

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Veruolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2

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

L jslnummeí en Lilslnaam

o

1WD

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

3 Water Natuurliik

4 AWP voor water, klimaat en natuur

5 Partij voor de Dieren

6 CDA

7 sOPLUS

8 Ch risten U n ie-SG P

9 Belang van Nederland (BVNL)

1O BBB

11 JA21

12 GOUD

Totaal:

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

-tt-t1-
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=l=
Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

o Proces-verbaa[
Hoogheemraadschap van Delftand

Dee[ B

In te vu[len door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

o (cq

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

L 6 3

L (a.r,,bld
{ e ïrvw^c JLL
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Vul voor elk stemburoau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 1b3
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het stembureau (zie rubriek 3 van het pt$es-verbaal van
het slembureau).

Aantal geldige stempassen bzcl
Aantal geldige volmachtbewÍzen (schrifielijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

lD Aantal geldige kiezerspassen

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 0qj
Aantal blanco stembiljetten F 12.
Aantal ongeldige stembiljetten

a Het tolaalaantal geaelde stembiljetíen ( E + F + G = H )

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

E. Ja. Ga verder met rubÍiek 4

1. Aantal toegelaten kiezers

B

c o

G L

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

Uitkomsten per stembureau

Het aanlal tot de stemming loegelaten kiezers ( A + B + C = D )
^lDr

D

2. Aantal getelde stombiljetten

' Tel vooí dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebncht bij elkaar op.

H

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

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

E Nee, eÍ is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 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 vooÍ 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 ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenaelijh

slembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C-2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met Íubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zUn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

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?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring vooÍ het verschil?
(vemeld hielonder de anderc ver*laringen en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er qeen verklaring voor het verschil?

o.2



4. Bij gecombineerde stemmingen
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ZUn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

{ n""

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezeÍspassen van de verkiezing van

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

veÍzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuursmllege

Noteer hier hel aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroÍíe n.

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 lfist en peÍ kandidaat



Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

1Ouwendijk,
P (Peteo (m) O 6

2urgu.
F (Fadime) (v) _3

3Vuijk
Fl. (Ronald) (m) 1.
DekkeÍ,
R. (Rosemarijn) (v)

van Bruggen
J (Hans)(m)

4

5

6Waasdorp,
L (Bart)(m) )

7Kersten-
Van Oijk.
M B. ÍMartiin) (m) L

8de Jong,
J (Jantien) {v) b
van Hutten.
M. (Maurits) (m)

Lohmann.
PA G (Paul) (rn)

10

L

Totaal

Lijst 1 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

t9

[Ti[ols]



1Zandstra,
L (Lobke)(v) 3 9

2Kiela,
P (Peteo (m) L

3van Drlk,
A G (Alvin)(m)

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

5Teerink.
S.J w.P (SeÍ) (m)

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

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

8

9Nooídtzij,
H (Hilde) (v)

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

1tSolleveld.
S D (SteÍanie) (v)

12de Wreede
U (Ulla) (v)

13Boedhoe.
N A (Naushad) (m)

14Wiegman,
A G (Aad) (m)

l5de Víres,
K.G. (Klaas) (m)

16van Hrilckama Vlieq
E.E. (Elsbeth)(v)

Hombeígen.
L.P I M. (Leon) (m)

Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet ln elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 17

o

o

Totaal

17

L]
+,
+

van Aníaad.

lA M (Ton)(m) 2
L)!
l
l

__1 l

I I bH
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Vissers.
M (Marcel) (m)

Jenniskens,
A.N4.F (Annemiek)(v)

2

o

o

van Aíkel,
D.J. (Dirk Jan) (m)

Geerling,
M PW (N,!athijs)(m)

26

2aFlappeí,
A.S.J. (Ale)(m)

29van Poelgeesl
G. (Geert) (m)

30Belt.
N4.W (Marcel)(m)

t g
L Z

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

Wijbenga,
A. (Anneke)(v)

3

4

Cliteur
Í S.M. {Íàlis) (v)

6

7

van der Veer
I (Barl) {m)

van Eeuwijk,
M. (Mathiis) (m)

8Roholl.
A.A.i/'1. (Tineke) (v)

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

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

10

11

9Akbar,
tvl.A (Amit) (m)

12Boekestijn,
L G (Leo) (m)

l3Wrede,
A S. (Ashley S.) (v)

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

Bood.
S.D (Delline) (v)

't4

'15

L

't6
Özkaya,
S. (Sinan) (m)

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

van de Laar,
A.F.M. (Aímand) (m)

de Beuver.
A M (Bert) (m)

r8

19

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

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

22Engels,
J. (Jeannine) (v) 2
van der Grondé
CLAM

Bebelaar.
K. (Karen)(v)

23

24
Marie'Christine

25Hubert.
M. (Mirjam) (v)

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

1

A
p

q

L1t-

5 I

+

-[-t-[Tt
-[TI4TE

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Lv)

lryTBl



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van deí Weíl
S.W (Sipke) (m)

26

Koolhaas,
D R (Rem) (m)

27

o
van der Elst.
B A (Anne-Roos)(v)

I

Dinmahomed.
R D. (Riezwaan) (m)

10

van Dijk.
S (Suzanne)(v)

't1

van t Hart,
H G Í (Huub)(m)

12

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

13

Spaans,
U i/l (Ulbe) (rn)

'14

o

Beunk.
J. (Jeíry) (m)

Leníerink.
M.B. ([rartin) (m)

Hart,
R. (Bon) (m)

24

28Simmeís.
L.J.B. (Louise) (v)

29Jans,
A C J. (Antoanette) {v)

1 I
3

2

2

ne

3

4

5

6

7

B

AMC

van Kasleren,
FJ.L. (Fíans) (m)

t\4iddendorp,
A J (Hans) (m)

Heijboer,
J A (Ko) (m)

Leibbrand.
B. (Ruud) (m)

van Hagen-
van Rooijen

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

Faber,
A. (André)(m)

Elshol,
L M (Loes) (v)

I

15van Beusekom,
G W (Gelske) (v)

't6

18

't9

Hoekzema.
C (Cor) (m)

Dijkman.
B (BeÍl) (m)

van Leeuwen,
A J (Aad) (m)

Luisman,
B. (Remco)(m)

de Vries,
R PJ. (Rene)(m)

SwarthoÍ.
C (Carole) (v)

20

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Ebbens.
E H. (Edzo) (m)

I

_t_
1I

t -

17

laI

I

l

l
I

Ad

l
I

I
l

-[TT-t
Totaal (1 + 2) lldt



Liist 5 Partij voor de Dieren Pag.9 van 17

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

1Simon,
J.B. (Bart) O

2Onderdelinden,
S.E (Suzanne)

)

3den Butter.
B.P. (Benjamin)

4Wessels
[,] P (t'rarike)

5van Leeuwen.
C. (Charlotte)

6Smrts
A.P (Arjan)

Jonker
H (Heleen)

lJsselmurden.
C.M.A. (BaÍbara)

7

I

9Hoefer,
D M (Dorien)

10Bot,
M. (À,4anuela)

11Oudshoorn
J. (Joeíi)

12Goossens,
A J. (Andre)

13Ongkiehong,
G.L. (George)

14van den Eertwegh
H.L. (Hanneke)

't5
Weilering.
K. (Krrsten)

16Elzerman
K. (Koen)

17ten Cate,
J. (Jan)

18Hulsbergen,
A.W C. (Annemieke)

Hoogeíwerf,
H.M M (Hanke)

20van Viegen,
A H K (Carla)

Teunissen,
C. (Christine)

Totaal

Iu
_I1l

fl
il
t__l

i

21

-T-[tr]5



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Koop,
N4.E.H. (Manita) (v)

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

Bulten,
[í C.A. (t\4aíoes) (v)

Jridell-Jansen
J AZ.Z. (Jeney) (v)

Pag. 10 van 17

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

BeeÍepool,
J J.T. (Hans)(m)

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

26

2

3

4

27

o

o

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

29Bom-Lemstra.
A.W (Adri) (v)

3 o
\

a
I

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

Akku§,
E.F. (Ebru)(v)

5

6

7Vru9t,
J A. (Jochem)(m) 2

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

Drigpal,
B (Rosila) (v)

van den Berg
A (Ane) (m)

10

s

HotÍ,
C.J. (Carina) (v)

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

11

12

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

Visseí.
T.J. (Diederik) (m)

t Hart,
C.lr.P (Maícel) (m)

14

15

16

van den Berg
C (Kees)(m)

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

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

17

l8

Plurmgíaaí.
C J (Cees)(m)

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

19

21Bianchi.
w.C.J. (Wil) (m)

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

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

Tíimbos,
H J B Z. (Jeroen) (m)

23

24

25

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

Subtotaal I

1

Subtotaal 2

ï

l

E

l

TI t l

I ETotaal (1 + 2)

I T]llel
u
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaalnummeí

o

o

1

7
2de Kerjzer,

L.H.C. (LauÍens)(m) I
Claassen.
H.M. (Haríy) (m)

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

3

4

5van Olleíloo.
G J.P (Geíil Jan) (m)

6Slond,
B. (Bert) (m) 1-

7van der Bee.
A.É (Arnold) (m)

Totaal

t
ll-ekkes.

lS F (Sroerd) (m) 5

+

t

I -tl
L 4



Pag.12van L7

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

O

o

1 I,|
Lont,
Y L. (Ytzen)

2Roelen,
H (Haím)

Grashuis,
A J. (Aíjan)

Anker
W (William)

3

4

t
5Anker,

PC (Peted L
6Rouwendal

J W. (Jan-Willem)

7Jansen-Windster.
S.G. (Soraida) 3
de GraaÍ.
M P (i,/'lartin)

IZijlmans,
J M. (Irarjan)

r0

11

van spronsen,
A. (Ton)

13Blankendal.
S E H (Sheila)

14de Graaf,
G.J. (Geírit)

15Wilschut,
FB (Frank)

r6Herjndijk.
van der veer,
E.E. {Esther)

17Schuurmans-Oosleíom.
W.E. (Wimke)

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

19

20

22Grinwis,
P.A (Pieter)

Liist I ChristenUnie-SGP

Visser,
A.C. (Arend)

Flos,
D. (Daniel)

GooijecN,ledema,
J K. (Joélle)

de Zoele-
van der Houl.
W,H, (Wi V)

HoÍman.
PJ. (PieleÍ Jan)

12

8

l

l

;

21

1

Totaal [[t2t8



1de Mos,
R. (Richard) (m) ) q

2Sluijs,
B.E A. (Rall) (m)

3Meijer,
P H.J. (Patrick) (m)

4Weslphal.
I S (Bauke) (v)

Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL)
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 13 van 17

o

o

Totaal

-l
-E

[41q]



1Dijkshoorn-
van Diik,
N.J (Nieske) 1

q 5
I2Tieman

B (Robert)

Wetenngs.
M V (Maíc) x

L]
4Srskens

D (Daan)

5Roeterdink,
W (lneke) 2

.,1

)
6van Sanlen,

PA.L. (Pete4

7Tas.
B H T (Ruud) I

8van den Berg
J B (Jan)

9Noordam
M (Maíinus)

1 5
't0

van der Kooij
H.A. (Bert)

1
11van Slaalduinen.

J. (Jacqueline) T 3
12van deí Burg,

S.J t\.4. (Sophie) 1"
l3van Buijven,

A.P t\4 (Bert)

14Veentier,
H E (Hans)

Lijst 10 BBB
Zet in elk vakie één ciiÍer.8egin rechts, mel het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 17

o

o

,l cl
/,

L

Totaal



Liist 11 JA21
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 17

o

o

3 5Verheij,
L.D (Leenderl) (m)

Smrt
K. (Klaas) (m)

1

2

L
van Geesl.
A M (Arthuo (m)

4Gilsing,
C M. (Caspe0 (m)

5van deí Pols.
ÍH J (Íheo)(m)

4Totaal

I
L

tr



ITomlow.
G A M [/ (Geert) (m) 3

2van Nieuwenhuyzen,
R.W.M (Bol0 (m)

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

1
4van dè Guchte

W. (Wisse) (m)

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

Lijst 12 GOUD Pag. 1ó van 1.7

Zet ln elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hèt laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

t7

Totaal Lt5
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ls er vooÍ een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds 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 gemeentelijk stembuÍeau?

§ Nee

5. Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelirk stembureau op het verschil

o

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisÍotalen


