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Proces-verbaa! van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopnem ing wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoog heemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adres/localie slembuíeaU Dag Maand Openingslijdsn (van - lol)

t5 ol
vul voor een mobiel
voor kiezers open is.

de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau

o
A.lres/lo.al e stembureau Dag Maand Openrngslrlden (van - tol)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaar Tijd (van-lol)

Datum 1,o'7'9 \o 'z?loo

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ll-De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

'1. Stembureau, locatic en openlngstijden
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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SHIFT I:

VoodelleÍs AchteÍnaam

Aénwezig op hol slembuíoau

DaS Maand Jaat Tijd (van - lol)
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3. Aantal toegelaten kiezeÍs

Pag. 4 van 10

Vul híeronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld iqe stempassen ./t-t t:

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

B lr
Aa ntal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiieften tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bil elkaat op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E )tb
Aantal blanco stembiljetten F tl
Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

o

c U

1
L

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

F A/EE à Ga dan door naar rubriek 6.

i JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

EÍ zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zUn meer geteld

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vomeld hietondet de anderc verklaingen en het aanlal keet dal deze situaties zich hebban voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vemeld hieronder de andore ve*laingen en hel aantal koar dat deza silualies zich hebben voogedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

5, Verschil tussen het aantal toegelaten kiezerc en het aantal uitgebrachte stemmen

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercndeÍ het aanÍal keoÍ dat de onderslaancle silualies zich hebben vootgedaan.

Mogelijke verklaingen voor hel verschil
Veímold hiorcnder het aantal keer clat da ondeEtaande silualies zich hebben voorgodaan.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de slemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, 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 het stembureau het niet eens /s met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lgtj.p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kieze tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: ean 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, activileiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

4!9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

7. OnÍegelmatighedenofbijzonderheden



L Stembureauleden aanwezig bij de telling

Pag. 7 van L0

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

glgE U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden hel proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuÍeauleden

a

o

T l1c{vr\.\ C4 l- c\Zc4_e{l

ll c,rl ; rr" lcn !<iSc(Ít

1
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6

7

1 l,t\Étle- {\rorri^>íA

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lrjshummer en Lijslnaam

o

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

lWD { I

2 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 3 b

3 Water Natuurlijk
,Z r,

4 AWP voor water, klimaat en natuur
.,
L 3

5 Partii voor de Dieren I ,L

6 CDA I
(,

7 50PLUS I Z

c5

9 Belang van Nederland (BVNL) Ll

1O BBB L 6

11 JA21 I

,I2 GOUD
Ll

Totaal: 2 I (

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

8 ChristenUnie-SGP

3
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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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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

o Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Detftand

Dee[ B

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

Teltafelnummer

a %.% 6ct
Naam

Tafelcontroteur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

2 7 3

^rí 
\t-

J

fr KvWau6
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Tafetleider
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 9 ?3
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel stembureau (zie rubriek 3 van het Noces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 2Có'
Aantal geldiqe volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezeBpas) B ts

a
Hea aaníal ao, de saemming toegelaten kiezers ( A t B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aanlal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Hel totaalaantal gelelde slembiljetten ( E + F + G = H )

Tel v@r dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uilgebracht bij elkaar op.

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

E Nee, maaÍ het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het veÍschil. Vul hieronder het aanlal stembiljeften in dat meer

of minder is geteld, en neem de veÀlaringen over. Ga daama vsrder met rubíek 4.

í. Aantal toegelaten kiezers

2. Aantal getelde stembiuetten

E 7'16
F ti
G t

2zo

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

fí-eAantal geldige kiezerspassen

D i9t

H

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



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

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kÍezerspas) 8.2 i5

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliih
stemhureau. Tel oP! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

o ! Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vemeld 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?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hiorondeí de anclerc vod<laringen en hoa vaak er sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

4.2 7c(

c.2 x,

.) ->z(o.2

a

1

1
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Aantal geldige stempassen



4. Bij gecombineerde stemmingen

Zrn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewrzen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetroffen?

Noteer híer het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is
aangelroffen.

a

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

Zie volgende pagina's.

o

Nee

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

Pag. 4 van 17

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

aangetÍoffen. Deze stembescheiden moeten in apaÍte pakken worden verpakt en worden

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.
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1Ouwendajk,
P (Peter) (m)

I
2Örgri,

É (Fadime)(v)

l
3Vuiik,

B. (Ronald) (m)

4Dekker.
R (Rosemariin) (v)

5van Bruqqen,
J (Hans)(m)

6Waasdorp,
L (Bart) (m)

7Keísten-
Van Dijk,
M.B. (Maítiin) Ím)

I
Bde Jong,

J (Jantien)(v)

van Hutten,
M (Maurits)(m)

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

Liist 1 VVD Pag. 5 van 17

Zet in elk vakie één ciifeÍ. Begin rechts, met hel laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

o

Totaal t

-Ï-ï

11
[K



i ]
1Zandstía,

L (Lobke)(v)

I

2Krela,
P (Pete0 (m)

i q3van oiik,
A.G. (Alvin)(m)

4Heijs,
M L [/ ([rariska) (v)

5Teeíink
S J.W P (Seí) (m)

6N4eijdam,
B.J (Johan)(m)

7Appel,
D J (Deb) (v)

8van Anraad,
A M (ron) (m)

I
Nooídt2ij,
H. (Hilde) (v)

I

l0Bouzanga,
P S.R. (Paul) (m)

1lSolleveld,
S D. (Stefanie) (v)

12de Wíeede,
U (Ulla)(v)

513Boedhoe.
N.A. (Naushad) (m)

I

14Wiegman,
A G (Aad) (m)

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

l6van Hijlckama Vlie9,
E E. (Elsbeth) (v)

't7Hombergen,
L.Pl M. (Leon)(m)

Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 17

o

o

1Totaal
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Lijst 3 Water Natuurliik Pag.7 van 17

zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cliÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Arkel
D J (Dirk Jan) (m)

26

van der Veer
B. (Bart) {m)

5 Belt
N.4 W. (Marcel) (m)

30

van Eeuwiik,
M. (Mathi,s) (m)

Cliteur,
T.S.t\,1. (Tàlis) (v)

7

Boholl,
A.A.M. (Ílneke) (v)

I

o IAkbaí,
M.A (Amit) (m)

o

o6.

I o
t
L

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

1

2

Opdam,
IBM (lde) (m)

VisseÍs.
M. (Marcel) 1m)

o
L-

4Wijbenga,
A. (Anneke) (v)

I

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

Ri,ke,
J.W. (Jan Willem) (m)

Boekestijn.
L G (Leo)(m)

11

12

13Wrede.
A.S. (Ashley S.) (v)

't4
van der Buíg,
C W.M.l. (Cees) (m)

Rood.
S.D. (OelÍine) (v)

Özkaya,
S (Sinan) (m)

l5

16

17Huijsmans,
M.A. (Nraíina) (v)

van de Laar.
A.ÉM. (Aímand) (m)

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

18

19

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

de Jong,
M D. (Maíjolein) (v)

20

21

22Engels,
J (Jeannine) (v)

van der Gronde,
C,L,A,M,
(MaÍie-Christine) (v)

24Bebelaar,
K. (Kaíen) (v)

25Hubert,
M (Miriam) (v)

27Geeíling,
M.PW. (Malhijs) (m)

28Flapper,
A.S J. (Ate) (m)

29van Poe!geest
G (Geert) (m)

Subtotaal I

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

3

I

tl

r
l

_.1ll

-l

+

I

I

-.1

-1

I
l-r-l

I

I
I

tr
trl

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

l



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

[,liddendorp
A.J. (Hans)(m)

van deÍ WerÍ
S.W. (Sipke) (m)

26

Koolhaas
D.R (Bem) {m)

27

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

I

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

10

o

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

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

2a

29

5

q
2van Hagen-

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

a
3Heijboer,

J A (Ko) (m)

van Kasleíen,
F J.L (Frans) (m)

Leibbrand
R (Ruud) (m)

4

5

6Faber.
A. (Andíé) (m)

ElshoÍ,
L.M. (Loes) (v)

van Dalen.
J M (Johan) (m)

7

8

I

I

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

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

13Lugassy-van deí Spek,
C A D.E. (Coline)(v) 2
Spaans,
U M. (Ulbe) (m)

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

14

15

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

Luisman.
R. (Remco) (m)

't6

17

Hoekzema,
C (Cor) (m)

Dijkman,
8. (Bert) (m)

't8

1g

de Vries,
R PJ. (René) (m)

21

20

Swarthor,
C (Carole)(v)

8eunk,
J. (Jeíy) (m)

LenÍerink.
Ni B. (tvlaíin) (m)

Hart,
R (Bon) (m)

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

Totaal (1 + 2)

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

1

9.

1--ï-

+
It

r--ï--

t

22
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2Subtotaal 1 Subtotaal 2[[EE]
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Lijst 5 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Smits,
A.P (Aíjan)

Jonkeí,
H. (Heleen)

o
lJsselmuiden.
C.M A. (Barbara)

Pag.9 van 17

6

7

8

o

I L
1Simon.

J.B (Bart)

t L
2Onderdelinden.

S E (Suzanne)

3den Butter,
B P (Benjamin)

Wessels.
M.P (N.4arike)

van Leeuwen.
C (Charlone)

4

5

I

).
IHoeler

D M (DoÍen)

10

't1
Oudshoorn,
J (Joeri) I

12Goossens.
A J. (Andre)

13Ongkiehong,
G L. (George)

4
14van den Eertwegh.

H.L. (Hanneke)

't5
Weitering
K (Krísten)

l6Elzerman,
K. (Koen)

17ten Cate
J. (Jan)

't8
Hulsbergen,
A.W.C. {Annemieke)

l9HoogeíweÍÍ,
H M M (Hanke)

20van Vlegen,
A.H.K (Cada)

2
21Teunissen,

C. (Christine)

II ZTotaal

Bot.
M. (Manuela)

--l

+

f+I
---J

I

ffi

t-

t

_l



Liist 6 CDA Pag. 10 van 17

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rèchts , met hel laatste ciiÍeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

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

't2

PostÍna,
W.L. (Wytske)(v)

l3

o

{ t1Koop,
lll.E.H. (Manita) (v)

Jansen,
M.H.P. (MaaÍten)(m)

Bullen,
M.C A. (N,larloes)(v)

2

3

4J0dell-Jansen.
J.A.Z.Z. (Jerney) {v)

Zwrnkels,
F.L M. (Frils) (m)

Akku§,
E F. (Ebru) (v)

5

6

I

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

7

I

10

I

I

l1HotÍ
C.J. (Carina)(v)

Visser.
TJ (Diedeíik) (m)

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

'14

15

16't Hart,
C.N4 P (irarcel) (m)

17van den Heuvel.
F.A N4 (Frank) (m)

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

Pluimgíaaí,
C.J. (Cees) (m)

19

20Paalvast,
C.w.M. (Cock) (m)

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

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

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

Verbeek,
JGP(Koos)(m)

23

24

25Trimbos.
H.J.B.z. (Jeroen) (m)

26Beeíepoot,
J J.T. (Hans)(m)

Silva.
A D L (Antonio)(m)

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

27

28

29

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

tl
Bom-Lemstía
A.W. {Adíi)(v)l l

l
lMoeÍman,

M.J. (t\,larco) (m)

Drigpal,
B. (Rosita) (v)

van den Berg,
A. (Arie) (m)

l
l

rl

l
l
l

_l
21

I

I [T-FISubtotaal 1
-tTl5l

[[[I5]



I1Fekkes.
S.F (SjoeÍd) (m)

I

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

I

3Claassen,
H.M. (Harry) (m)

'§
4

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

5van Otterloo,
G.J P (Gerrit Jan) (m)

6Slond,
B (Bert) (m)

7van deí Ree.
A F. (Arnold) (m)

Liist 7 SOPLUS Pag. 11van 17

Zel in elk vakie één cljÍer. Beqin rechts, met het laatsle cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

l
-l

l l
\l

Totaal [l-tTz--]



1Lont,
YL. (Ytzen)

2Roeten,
H. (Harm)

3Grashurs,
A J (Arjan)

4Anker,
W. (Wiliam)

5Anker,
PC. (Pete0

6Rouwendal,
J.W. (Jan.Willem)

7Jansen-Windster.
S G. (Soraida)

Zijlmans,
J.M. (Marjan)

't0
Visser,
A.C. (Arend)

11Bos
D (Daniel)

12van spíon§en,
A. (Ton)

2
't3

Blenkendal
S E.H. (Sheila)

-t4
de Graaf,
G J. (Geíil)

15Wilschut.
F.B (Frank)

t6Heijndiik-
van deí veeí,
E.E. (Esther)

17Schuuímans-Ooslerom.
W.E. (Wimke)

l8van Tatenhove-Meesen,
J.A. (Ankie)

19GoorjerMedema,
J.K. (Joèlle)

de Zoete-
van deÍ Houl,

21Holman,
PJ (Pieteí Jan)

22Grinwis,
PA. (Pieteo

Liist 8 ChristenUnie-SGP Pag. t2 van 77

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Graal.
tí P (Marlin)

8

o

o

Totaal

IIH]

E
ï

+-t-l
r
I+
ï.1

9

I
20
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I l-l?l



u
1de Mos.

R (Richard) (m)

2Sluijs,
R.E.A. (Ralí) (m)

3Meijer,
PH J (Patrick) (m)

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

Liist I Belang van Nederland (BVNL) Pag. 13 van 17

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

l

.]- E



t1DijkshooÍn-
van Dijk,
N.J. (Naeske)

g
L.\

2Tieman
R (Robert)

I

3Weterings,
N,l V (Marc)

4Siskens.
D. (Daan)

I

5Roeterdink,
W. (lneke)

6van sanlen.
PA.L (Peter)

7Tas,
B H Í (Ruud)

8van den Beíg,
J.B. (Jan) i

I
l0van der Kooij,

H.A. (Bert)

11van Staalduinen
J (Jacqueline)

12van der Buíg,
S.J.M. (Sophie)

13van Builven
A P M (Bert)

14Veentjer,
H E. (Hans)

Lijst 10 BBB Pag. t4 van !7

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o
Noordam,
i.4 (t\,laíinus)

o

6Tolaal

-l

I

i

I
I
I

I
I

-+

l

E t,2



(,
IVerheij,

L.D. (Leendert)(m)

2Smit,
K. (Klaas)(m)

I3van Geesl,
A.M. (Arthu0 (m)

5
4Galsing,

C.ld. (Casper) (m)

Lijst 11 JA21
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van deí Pols.
T.H.J (Theo)(m)

5

o

o

Pag. 15 van 17

[[tt]

H#rl
Htl

Totaal



1Tomlow,
G.A.M.M. (Geert) (m)

2van Nieuwenhuyzen,
B.w.M (BolÍ) (m)

-5
3van Ginkel,

S. (Stana) (v)

t
4van de Guchte.

W. (Wisse) (m)

Schipper,
A C. (Ion)(m)

Liist 12 GOUD Pag. 1ó van 17

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

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

O

o

l

_t_l
-l

l

Totaal [[tl4]



6. Verschillen met de dooÍ het stembureau vastgestelde liisttotalen

Pag. 17 van 17

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttolaal zoals
vastgestèld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

t, rM ,4, r6
ï Ll I ) do^ ac:A t,' l,,c\ à

t )J

o

Nee

ls eÍ vooÍ een of meer lijsten sprake van een veÍschil 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 stembureau?

Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.


