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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 Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Ste m b u rea ugegeve n s tijdens stemminq

Ad.esJlocalie slembureàu Dag Maand open,nsslrjden (van - lot)

D I ? t< O] 2oz 1 0l l L\ 0

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

Adres/locat e slembuíeau Dag Maand Openingslijden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens lglli-ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oaq Maand )aat Trld (van - lol)

0 0 ? t) Íqrit
o

1. Stembureau, locatie en openingstijden

ttr.,t {ri it

Datum: 4)t
waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

dDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

T-T_l



Pag.3 van 10

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid biide zilling aanwezig was

Aanwezrg op hel slembuíeau

DaS Maand Jaar
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2. Aanwezlgheid stembureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vut hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen -It(
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

()

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

o
U gaat nu de stembiljetten lellen en beoordelen.
Het aantal geteldo stemmen moet gelijk z|n aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bA elkaar op-

E ö ro
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld i9e stembiljetten G
--)/_

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

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

o

B dt

Bzl

4. Aantal uitgebrachte stemmen

F f

d{?

Aantal geldige kiezerspassen

D

c

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

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

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

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

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hioronder hel aantal keer dat de onderslaande situaties zich hebben voorgedaan

o Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor hel verschil
(vemeld hieronder de andere veÍklatingen an hat aantal keeÍ dal deze situalios zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het verschil

Er zijn mindèr stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er minder ziin geteld

Mogelijke verklaingen voor hel verschil
Vermald hioronder hel aantal kaar dat de ondeÍstaande situatigs zich hobben vooruedaan

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd O

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercnder de andeÍe vorklaringen en hel aantal keet dat dezo situaties zich hebben vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschll tussen het aantal toegelaten kiezers on hot aantal ultgebrachte stemmen

h

c

L1

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt (-)
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6. Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

-(ï yt//l( / L u p!/I Iu L

ca:it /(Ct o
l -t

a

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 aí en hel stemlokaal moesl worden onlruimd, activiteiten in of
rondom het slemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@tgE! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

qr-'J: lt
S

Hebben aanwezige kiezers bezwarèn geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het slembureau is moeiliik bereíkbaaL

er staat meer dan één persoon in een stemhokie.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resuttaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

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

Lgtgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

I

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de tellíng aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de voorzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p! U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

,| \ llriÉzc. r..lz(

2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

zet in elk vakje eén cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Llsln!mmer en Lijslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

'I Water Natuurliik
.-)
z.- 6 ll

2WD (, r
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 z 7
4 5OPLUS t ï
5 SGP"Christenunie q

6 CDA o
7 Ons-Platteland 5

8 AWP voor water, klimaat en natuur
-7

9 Partij voor de Dieren I ó 5

10 Belang van Nederland (BVNL) I on

íí BBB z í

12 JA21 1 ö
.I3 GOUD

§
C)

Totaal: d 1 t)
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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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*tÀ= Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

o Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

o Teltafetnummer

-B

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroteur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

L 3

W
^AOAt
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Localie stembureau (indien het een mobiel stembur€au betreft, vult u dat in)

Vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hot Noces-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 436
B 8íAantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

a Aantal geldige kiezerspassen c o

Vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 84+
Aantal blanco stembiljetten F

Aantal ongeldige stembiljetten G

o Het toaaalaantal getelde stembilietíen ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeet de aantallen stemmen die op elke líist ziin uitgebracht bii elkaar op

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

Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieÍonder het aantal stembilietten in dat meer

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

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

1. Aantal toegelaten kiezers

82r

,)

tzt

43

Het aantal tot de stemming aoegelaEn kiezers ( A + B + C = D ) o

2. Aantal getelde stembiljetten

í

H

3. Verschil tusson hot aantal to€gelaten kiezers en het aantat getelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

4.2

s.2

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

ls het aantat toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembilietten (rubriek 2 onder H) gelik?

D.2

o
0 Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hiet sprake van was. Er kan meer dan één verklaing ziin.

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

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hierondea da ancleÍè veklaÍingen en hoe vaak eÍ spQka van was)

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil?

Aantal geldige stempassen

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

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

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

vezegeld en overgebracht naar het college van buÍgemeester en wethouders/het bestuurscollege

a

(Aíhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineorde stemmingen

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel slempassen, volmachtbewizen oÍ kíezerspassen dat is
aangetroffen.

5. Aantal stemmen per lljst en per kandidaat
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste ciiÍer'

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Huajgens,
F.N.J. (Frank) (m)

5

van der Zee,
H (Rieks) {m)

7

o

o

o
Ivan Cappelle,

M J. (Josien)(v) 4 5
(, b

2Kwee.
M.E.J. (MaÍgol)(v)

t,
3

4.
/1L

4de Boer.
R.A. (Rens) (m)

g
6Veldhuijsen,

C (Chris)(m)

IKolpa,
B.J. (Buud) (m)

Ide Boon.
B.C.J (Robin) (m)

10Zwetsloot.
O.N. (Ono) (m)

Neeleman.
A.J.C (Arjan) (m)

12Dogteíom,
N. (Klaas)(m)

4 1
13Schíeuder.

E.A. (Elske) (v)

14Clavaux,
M.B.W. (Mark) (m)

15

4
ó

16Bilioen.
M.H. (Marvin) (m)

17Bongers,
J. (Hans) (m)

,)

5
Moratis.
B A (Brigine) (v)

van Zoelen,
A.M. (Agnes)(v)

't8

19

Totaal

F"r"rt
E (Eíik) (m)

11

l1
F
14

Tfrfia

Iostam.
T. (Tim) (m)



1Geselschap,
J.H. (Jock)(m)

2Habben Jansen
C. (Cor) (m)

Ivan Nauta Lemke.
J C L. (Jacqueline) (v)

a4Jumelet
V J A. (Vincent) (m)

,)5de Hoog,
J (Jaco) (m)

4
6Sikkens,

D E (Daniël) (m)

,)7Kreettt.
M.A. (Mick) (m)

Ivan Hof,
D.H. (Dick) (m)

+
ITimm-

van Ruitenburg,
K C. ÍKarin)(v)

310Gerretsen.
A irl D (Annemarie) (v)

Kolster,
J.S (Jeíoen) (m)

1
12van den Eijnden,

PFJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

Zet in elk vakje één ciiíer. Began Íechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

t)

rF-l

1'l

-l

Totaal fr
_T_

.LL
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

van Heemst.
W.B. {Wim)(m)

o

o

b 5
(,2Hazelebach.

A (Arjen)(m)

4
3Heinecke,

J.H. (Anneke) (v)

q

L

Klappe,
A L (Lauíens) (m)

van der Boor
wAF (wim)(m)

4

5

4
6van Duin.

M.J (Menno) {m)

7Goudriaan-
de Víies.
G.J. íGerio) ív) 4

3
BFox.

D W (David) (m)

Deíickr,
C.L. (Coen) (m)

10van deÍ GraaÍ,
C (Cees) (m)

at-
1lBeckhuis.

H (Helmut) (m)

b
12Beek.

R G (Rob) (m)

Totaal tzlila

1

.a
ó



[,losch,
A S. (Ories) (m)

Verkoelen,
PJ.H.D. (Ellen) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Valk,
H. (Jet) (v)

Mulder,
J W (Joke)(v)

2

Orenthen,
J (Hans)(m)

3

a

o

1

q_l

L̂

3

4

4

-

Totaal -[T-[í)Fl



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatstè ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

van der Spek,
M.C. (Martin) (m)

van den Bergh-Kempenaar
M (Greet) (v)

16

Pag.9 van 18

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

den Hollander.
L (Bens) (m)

Blokland
J. (Hans)(m)

26

30

o

o

Nreuwenhuizen,
F l.L (Frederique) (v)

27van der Wende.
A. (André) (m)

28de Leede,
J. (Jan)(m)

29Heijboeí,
J.P (Pieteo (m)

b

3van der Ham,
J.W (Jan Willem) (m)

Spoelstra,
S T (Sipke)(m)

Hoogendoorn,
J (Koos)(m)

4

4

4
Gíoenendijk-de Víies
H.A. (Hilde) (v)

6

7

8

Oosteíwijk,
C.A. (Marco)(m)

van lvlidden,
PJ (Piel) (m)

10

I

11

12van der Slik.
H.J. (Helmert) (m)

13Weijers,
J.W. (Wim) {m)

Gíauss.
MKA (Michiel) (m)

Verdoes,
W.J. (Willem-Jan) (m)

l4

15

17Wassink.
H.W (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

Brurn,
A.S J (Alexande0 (m)

18

20de Vries,
W.A. (Walte0 (m) I

21Pool,
H. (Heníi)(m)

22de Waal-
van Asperen,
1,, M lMaria) ív)

Venle,
A.J (John) (m)

van der Lee.
w (Wim) (m)

24

25van den Berq,
C P W. (Peter) (m)

qSubtotaal I

_l_

I

5

I van der Roest.

I 
a 1aan1rr1

ls"nipp"r",
ll.r. {.lan) lm)

I

I

|* ""$lM.J. (Mart.Jan) (m)

l

fT__-]Subtolaal 2

Totaal (1 + 2) [[r9]



1Visscheí,
Í. (Teun) (m) U

-4
2van Leeuwen.

H G.M (Hans)(m)

Kousiouri.
C (Christina) (v) 3_

4

ï
5

6

7

B

I

'10

11

12

13Laíooij,
K. (Kees)(m)

14Eskes-
van ulrecht,
E C (Christine) (v)

15Zijlstra,
w. (wybe) (m)

r6

Liist 6 CDA
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 10 van 18

o

o

ITotaal

tr,,**
[ttlt.r
Pronk.
M C. (Marieke) (v)

Slappendel,

I 
F.E. (Fred)(m)

IBenard,
A. (A4an) (m)

de Leeuw,

I 
A J. (Aínold) (m)

I 
von i,íerjenÍeldt,
F.H. (Frits) (m)

E" ",."
]B G (Saskia)(v)

Ooslerlaan,
A A (Aínold) (m)

E*"(-
lJ.A. 

(Jan) (m)

E"*,
lT.M B (Dorenda) (v)

4

----+

4
-

tr



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummel

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer,

de Jong
D

2

Biemond,
Í.

3

de Jong,
lc

4

5

Stolk,
JP

6

o 34Slingerland,
J,

Vonk Noordegraal,
J,

l7

o
van den Heuvel 18

Koelewijn,
HJ

19

Zuidbroek,
B

20

+

7Heuvelman,
C H I\,4.

10

12

I

I

Zildetlaan

Slob-Veíbuí9,

Kok

de Vreede
J J,

13Mosten
D,H.

14

15

16

Verduijn.

Ooms
JC,

Jansen
H,

21

22

Bos
HH

23

24

de Jong
PP

de Gíoot,
A J.

Rerjm,
P

26Verhagen,
A,J

27van der Spek
D

2AVeídoold,

29Scheer

30Olieman,
J,J

31

32

33

Oudijk,
C,

van der wel
JC

Knolle
J

Subtotaal 1 4

1

de Jong,

_l

tt"""*.wc

Koolhaas-
van den Ban,
T.C,G,

11

[tr

V)

1l

il
H t

t
l Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
--l
5l



4 4
1Welter,

A.R. (Lex)(m)

2Kors,
l. (lvo)(m)

1
8oks.
G M. (Geraíd) (m)

4van Zeijl,
W.J.M. (Hans)(m)

23
5van Berkel

CMC (lnge)(v)

LKrol,
A.N. (Nelleke)(v)

)7van Zeijl,
K.S. (Krista) (v)

4
8Mughal.

A (Aroen) (m)

IÍwigt,
A P. (Paul)(m)

+
10Mulder

J G (Joosl) (m)

L
l'lSmit,

J.J (John) (m)

4
12Smit-BaggeÍs,

G (Geke) (v)

l3Knuistingh Neven,
R (Buben) (m)

Lijst I AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaetnummer

o

o

Totaal

)A
6

l-f:;e



í g1Rozema,
J G (Jaap)

2Jaosen,
E G.J. (Linda)

Ventevogel.
TC. (Tommy)

4Coskun,
Z P (Pinao

5

W.A (Tony)

6

R.J. (Roberl Jan)

7van deí Kemp,
M. (Madelon)

Ide Jong,
C.D.M. (Carmen)

[ilol,
D (Daan)

10van der Laan,
J (Jasper)

4
11ong,

J.J.C.K. (Johan)

12van Tienhoven-van der
Hoéven
J (Jeroen)

13van Geesl.
F. (Frank)

14

M C. (Marco)

1
15Minasian.

A (Aímen)

l6Swaans,
1,.4.L. (Louise)
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I 5Totaal

blqt
M

Ih
)a

lz-lz
ï

I

b)

te



8
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bogovac,
S (Slobodan) (m)

1

o

o

Totaal

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)

&lII



4 Z
1de Haaij,

N.M.w (Nicki) (m)

4 4
2de Jong,

N/ J. (Marielle) (v)

3Bogaaíd,
A. (Arie) (m)

4Nreu$/enhuis.
C J. (KeesJan) (m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudijk
P (Paul) (m)

4
7Meerkerk,

G J. (Jack)(m)

8Mulder.
A J (Aíjan) (m)

ISpeksnijder,
J (Jan) (m)

10Koetsier,
H.J.P (Hendrik) (m)

11Merks.
A.J.M. (Ad)(m)

12Ooslerom
C P (Niels) (m)
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Bègln rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

l
L

-+

1

Totaal ITd



4
1Breet,

M.C. {MaÍcus)(m)

2Smits van Waesberghe
R PM (Baymond) (m)

3Lens van Rijn,
J.N,'1. (Dennis)(m)

4Sandmann.
N.4 PC. (Matthijs)(m)

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

O

o

4 ITotaal

L)

L
4



1Oosthoek.
R H.J. (Baoul) (m)

2Lammertink
A.G H M. (Ton) (m)

3

O.Y (Dianca) (v)

4de Man.
A.A. (Aad) (m)

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

2

o

o

Totaal

+

e.
4

4

rwM
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ls er voor een oÍ meer liisten 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 door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

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

t

Lirstnummer en
-naam

Liisftotaalzoals
vastgesteld
door
stembureau

LUsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelÍk
stembureau

o be Lé 4 r vep-keeRde RoL

I zbq L6d tu €xloo. Qeld'd

1 t?1 t2b -1x veel^aeetLL AL

i3 8 io ?t etlta. Qeldd

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


