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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 Hoog heemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

í. Stembureau, locatie en openingstljden

AdÍes/localle slembuÍeau

o
Dag Maand

I 5 o3 2 o2*)
Openingslilden (van - Iol)

o) 3o 2t ()o

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

Adresi/locatie slembureau Dag Maand

1b Stembureaugegevenstijdens!C.ll!.ng(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

oas Maand JaaÍ ïrjd (van - lol)

Dalum 70 I t L1 oÖ
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

4 De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Op€ningslrjden (van - lol)

o

II
II
II

l 5 0\ 00

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

[-T-t

01
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT í:

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezig op h6l slembuÍeeu
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geld ige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

Totaal aanlal loegelaten kiezers ( A + B + C = D )

461
B 116

c 1

58ó

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aanta I onqeld iqe stembiljetten

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

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

E ,5 q)
F t+
G ra

58t

Vul hieronder de aanlallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljelten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten 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 toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en hot aantal uilgebrachle
stemmen
(rubiek 4, onderdael H)?

C ,VEE à Ga dan door naar rubriek 6.
a JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stèmbiUetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veftneld hioíonder hel aanlal kaer dal do ondeístaande silualies zich hebben vootgedaan

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiorondaÍ de anderc verklatingen en het aantal keet dal deze situaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het verschil

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

o
Aantal keren dat een kiezer hel 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 hierondeí do andora verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben vooryedaan)

Luetl.tchl [p ur,ru, ,ulwotkl
)

,L

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke vo*laingen voor het verschil
Verrnold hieroncl* hel aantal keer clat de ondeíslaande siluaties zich hebben vooígedaan.
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Vood)eelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een sterhhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de te ing: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaad, het resultaal van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resullaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers 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.

kre-+e-r' Arc tí.
U

o
t I

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. OnregelmatighedenoÍbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren le 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 het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

\1 /
lr

Lnn
c\

Ct,I J
e)

.1

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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Noteer in deze rubriek de naam van alle sibmbureauleden die bij de telling aanwezq ztfi
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

g!9Ë U vult in rubtiek I alleen de namen in.

Vervotgens onde ekenen al deze slemburpaubden het proces-verbaal in rubiek g.

Namen slembuÍeauleden

o

e0^rn

o

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2 È rirl^JÉAlr

3 \A,
4 - \Oo$(oi
5

6

7

1 A RnnmrY6
2 R 

^kK.,!i/)1
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

trtslnummeÍ en Lilsinaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

Lt Ll

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

3 Water Natuurlijk $ I
4 AWP voor wateÍ, klimaat en natuur ) I
5 Parli, voor de Oieren 1 0 I
6 CDA )

oL

7 SOPLUS 1 1

8 Christenunie-SGP 1 1

I Belang van NedeÍland (BVNL) q

íO BBB í 0
11 JA21 )- tl

12 GOUD Ll

Totaal: b 1 )

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

íwD
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Deel B ín te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Delfland

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o bBt
Naam

Tafelleider

Tafelcontroteur

Coördinator tetha[
(bij tetverschitten)

2 0 2

5 Y"-o' -
+^,1a 

"Wut)

Stembureaunummer
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea t 20' )
Locatie stembureau (indien het €en mobiel stembureau betren, vult u dat in) Soo,ekr$am{

I

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

Aantal geldige stempassen A ttbo,
B tl bAantal geldige volmachtbewijzen (schriflelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal toa de stemming toagelaten kiezers ( A + B + C = D ) Ë ítL-)

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld door het gemeenlelijk slembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat §qt
Aantal blanco stembiljetten F L6
Aantal ongeldige stembiljetten G \z

o Hel totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H ) ,--t€.1 5è3
'Telvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op

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

O Nse, maar het stembureau heefl een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder 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

c

2. Aantal getelde stembiuetten

E x

3. Verschil tussen het aantal to€gelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

I

I

tr Ja. Ga verder m€t rubriek 4.

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

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

4,2 \b,,
8,2 I L

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

Het aanlal 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 stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

50ó

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zrn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

E Nee, er zrn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

3

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 uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het verschil?
(veÍneld hierondeí de andere veíklaingen en hoe vaak et sprakè van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 3

Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk st€mbureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

o.2

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



4. Bij gecombineerde stemmingen

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

& t,tee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewUzen/kiezerspassen van de veÍkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en oveÍgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

o

(Afhankelik van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list ëén oí twee.)

Zie volgende pagina's.

o

Pag. 4 van 17

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

5. Aantal stemmen per lijst en peÍ kandidaat



1Ouwendijk.
P (Peteo (m) I 3

2urgu,
F. (Fadime)(v) I

a
L-)

Vuiik,
R. (Ronald) (m)

4Dekker.
R. (Rosemarijn)(v) 3

O
5van Bruggen

J (Hans)(m)

6Waasdorp,
L (Ba ) (m)

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

8de Jong,
J. (Jantien)(v) 3

9van Hutten.
M. (Maurils) {m)

10Lohmann.
PA G (Paul) (m)

Liist 1 VVD
zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Zandstra,
L (Lobke)(v)

Kiela,
P (Peteo (m)

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

2

3

o

o

5 Z

5 Z

4Heijs.
M L 1,, (líanska) (v)

Teerink.
S.J.W P (SeÍ) (m)

t\4eijdam
B J. (Johan)(m)

5

6

7Appel.
D J (Deb)(v)

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

INoordt2ij,
H. (Hilde) (v)

7Eouzanga,
P S.B (Paul) (m)

Solleveld,
S D (SteÍanie) (v)

l0

11

12de Wreede.
U. (Ulla)(v) I

r3Eoedhoe.
N.A. (Naushad) (m) I c

14Wiegman,
A G. (Aad)(m)

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

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

't7Hombeígen,
L Pl.i,l (Leon) (m)

I

I L{Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 17
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Liist 3 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciirer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Vissers,
t/'1. (llarcel) (m)

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

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

'|

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Belt.
M.W. (Maícel) (m)

Wijbenga,
A. (Anneke)(v)

2

3

4

5

6

van deí Veeí
B. (Baí) (m)

van Eeuwijk,
M (N4athijs) (m)

30

o

o

van Arkel,
D.J. {Diík Jan) (m)

Geerling,
N4.PW. (Mathijs) (m)

27

26

28Flapper,
ASJ (Ate) (m)

2Svan Poelgeesl,
G. (Geert) (m)

s

t 5

I q

x

L

7
'1
5

Boholl.
AAM (Tineke) (v)

Jansen Veíplanke
J.P (Joke)(m)

10

7

8

9

Cliteur,
ÍS M. (Tàlis)(v)

Akbar.
M A (Amit) (m)

I

..{

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

AS {AshleyS)(v)

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

11

13

14

15

16

Boekestijn,
L G (Leo) (m)

Rood.
S.D. (Delfine) (v)

Özkaya,
S. (Sanan)(m) L

van de Laar,
AFM (Armand) (m)

de Jong,
tr.D. (Maíjolein) (v)

'17

18

19

21

20

de Beuver.
A M (8ert) (m)

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

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

Engels.
J. (Jeannrne)(v)

22

23

24
arie-Christine) (v)

Bebelaaí
K (Karen) (v)

van der Gronde,
C L,A,M,

I
25

.l
USubtotaal 1 5

d §Totaal (1 + 2)

Hubert.
M (M'rjam) (v)

D

t

12

t

l
l
TICSubtotaal 2



Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Middendorp,
A.J (Hans) (m)

van der Werl,
S W. (Sipke) (m)
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26

27van Hagen-
van Rooijen
At\rC

Koolhaas,
D.R (Rem) (m)

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

29

Fabeí
A. (André) (m)

6

7

o

o

Elshof,
L M. (Loes) (v)

L1
2ASimmers,

L J.B. (Louise)(v)

LI

I t
van Kasteren.
F.J L (Frans) (m)

5

Heiiboer,
J A. (Ko) (m)

Leibbrand.
R. (Ruud) (m)

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

van deí Elsl.
B.A. (Anne-Roos) (v)

Dinmahomed
B.D. (Biezwaan) {m)

10

8

3
van Dijk,
S. (Suzanne) (v)

van 't Hart,
HGT(Huub)(m)

1'l

12

Lugassy-van der Spek
C.A D E (Coline)1v)

van Beusekom.
G W (Gelske) (v)

14

15

Spaans.
U M (Ulbe) (m)

16

17

l8

19

20

Hoekzema.
C. (coo (m)

Dijkman,
B. (Bert) (m)

de Vries,
R.P J. (René)(m)

van LeeL]wen.
A.J {Aad) (m)

Luisman.
B. (Remco) (m)

21Swarthoí,
C. (Carole) (v)

LenÍerink
M.B (Martin) (m)

24Hart,
B. (Ron) (m)

Beunk.
J (Jerry)(m)

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Ebbens,
E.H (Edzo) (m)

'|

---f

l3

4

1 l

L
l

_.1

l
-

l
q TTTI-]Subtotaal 1 l E 4

ruul



Lijst 5 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Pag.9 uan 17

o

o

.\ b
1Simon.

J B (8art)

L)
2Ondeídelinden.

S E. (Suzanne) 3
den Butteí,
I P. (Benjamin)

I

1
4Wessels.

M P (Marike)

5van Leeuwen,
C. (Charlotte) 5

6Smits,
A P (Arjan)

7Jonker,
H. (Heleen) I

8lJsselmuiden
C M.A. (Baíbaía)

HoeÍeí,
D.t'.4. (Dorien)

'10
Bol
[,4 (Manuela) L

11Oudshoorn
J (Joeri)

Goossens
A J (Andre)

Ongkiehong,
G L (Geoíge)

12

't3

14van den Eertwegh
H.L. (Hanneke)

15Weitenng,
K. (Kiísten) lu

16Elzerman.
K. (Koen)

I

17ten Cate,
J (Jan)

Hulsbergen,
A WC (Annemieke)

HoogeÍwerí
H M M (Hanke)

18

19

20van Viegen.
A.H.K. (Caíla) L

21Teunissen,
C. (Christine) \

LTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

c



Liist 6 CDA Pag. 10 van 1.7

Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Koop,
MEH (Manita) (v)

Jansen.
M.H.P. (Maanen) (m)

2

Bulten.
M.C A (Maíoes) (v)

3

o

o

Trimbos
H.J B.Z (Jeíoen) (m)

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

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

26

27

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

29Bom-Lemslra.
A W. (Adíi) (v) t

t,

JÉdell-Jansen,
J.A.Z Z. (Jerney) (v)

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

4

5

lq

I

(.

Vru9t,
J A (Jochem)(m)

8

9

Akkus,
E F. (Ebru) (v)

Moerman.
M J. (Maíco) (m)

Drigpal,
R (Rosila) (v)

van den Berg
A (Arie) (m)

1lHoÍÍ,
C J. (Carina) (v)

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

Poslma.
w.L. (wytske) (v)

Visser,
T.J (Diederik) (m)

12

't3

14

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

l6t Harl,
C lv1 P (Marcel) (m)

t7van den Heuvel,
F A.M. (Frank) (m)

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

Paalvast.
C W il (Cock) (m)

l8

19

21

20

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

PluimgraatÍ,
C.J. (Cees) (m)

Schmitz.
TJ.A. (Twan) (m)

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

23

24

van der Deijl
I F (Bob) (m)

Subtotaal 1

3 2Totaal (1 + 2)

25

1

Z
-

6

7

10

t

-1-l

]-

tl
L ISublotaal 2 T-[-]



IFekkes,
S.F. (Sjoerd) (m) 7

2de Keijzeí
LHC (Laurens)(m)

3Claassen.
H M (Harry){m)

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

5

L
6

7

\

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11 van 17

o

o

Lijst 7 SOPLUS

van Otterloo.
lG.J.P (GeíitJan) (m)

lstono.

I 
e (aen) tr)
T-
I 
van deí Bee,
A.F. (Arnold) (m)

l

Totaal II L



Lijst I ChristenUnie-SGP

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L2 van L7

a

o

5
1Lont,

YL. (Ytzen)

\
Grashuis,
A J. (Arjan)

2

3

Boeten,
H (Harm)

4Ankeí,
W (William)

5Ankeí,
P C. (Pere4

6Fouwendal.
J W. (Jan-Wrllem)

7Jansen-Windster
S.G (Soraida) L

8de GraaÍ,
M P (tíarlin)

Zijlmans,
J [,1. (N,larjan)

10Visseí,
A C. (Arend)

11Ros,
O (Daniel)

12van Spronsen,
A. (Ton)

13Blankendal.
S.E H. (Sheila) L

14de GraaÍ,
G.J (Gerrit)

15Wilschut,
F B. (Frank)

16Herjndijk-
van der Veer,
E E (Esther)

17Schuuímans-Oosterom
W E. (Wimke)

18van Tatenhove-Meesen.
J A (Ankie)

19GooiieÍ-Medema.
J K (Joélle)

20de Zoete-
van der Houl.

21HoÍman,
PJ. (Pieler Jan)

I
22Grinwis,

PA (Pieteo

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

--t----.1

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van L7

o

o

1de Mos.
B (Richard) (m) lr

2Sluijs,
R.E A. (RalÍ) (m) \
tíeijer,
P H J. (Palíick) {m)

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

4

Totaal

Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL)

I

r_[ul



Z q1

2

2_
1
)

3Weterings.
M.V (Marc)

4Siskens.
D (Daan)

5Boeteídink,
W. (lneke)

6van santen.
PA.L (Peteo

7Tas,
R.H.Í. (Buud)

8van den Berg
J.B. (Jan)

INoordam.
M (Marinus)

10van der Kooij,
H.A. (Ben)

llvan Staalduinen
J (Jacqueline)

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

't3
van Ruijven,
A.PN4. (Bert)

Veentjer,
H.E. (Hans)

Lijst 10 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

5

tDUkshoorn-
I van Dijk,

lN J (NiesLeI

lleman,
B. (Bobert)

Pag.14 van 17
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Totaal
I



lz
1Verheri.

L.D. (Leenderl) (m)

2Smat,

K. (Klaas) (m)

I
3van Geesl.

A M (Arthu4 (m)

4

5van deÍ Pols.
T.H.J. (Theo)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L5 van 17

o

o

L

Gilsing,
C.M. (Casper)(m)

-lE

ls

I rr*' I H



1

G A N/ t\4 (Geert) (m)

2van Nieuwenhuyzen
R.W.M. (Rolr) (m)

3van Ginkel.
S {Stana)(v) j

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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Schapper,
A C (Ton) (m)

Pag. l.ó van 17
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o

a

Lijst 12 GOUD

L

-



ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschiltussen 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?

6 Ja -> vulde navotgende tabelin en geef zo mogelijk een verklaing

o

o

Liislnummer en
-naam

Lísttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

7. ?ud? r3] lrq
3

\^J c.Lez
tl^t u.liL q c 5
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen
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