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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

Adres/locatie slembuíeau Dag Maand

Zc) aJI l.t ) 7 07.3 alotf jo z I oo

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

Adíes/ ocate slembureau Oag Maand Openingsrtden (van - tor)

I

1b Stembureaugegevens tijdens !gll!-nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar Trtd (van - iot)

Datum o'1 OÀ3 trï52 ol )

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

XDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

5t

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Openingslijden (van - lol)

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

SHIFT 1:
Aanwezig op hel slembuÍeau

Dag Maand Jaat Tijd (van-lol)
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Vul hieronder de aantallen geldíge stempassen, volmachtbewiizen en k/ezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aanla en bij elkaar op.

Aantal qeld i9e stempassen

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

B 7q
Aantal geld ige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moel 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 825
Aantal blanco stembiljetten F 1L
Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

o

16(t

c I
.\

14

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G a

Btto

3. Aantal toegelaten kiezers

D

Tel op +

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

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

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hierondar hat aantal keet clat de onderclaande silualies zich hebben vooryedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het veÍschil
(vormeld hiercndet de anderc ve*laringen an het aantal keer dal deze situaties zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembitjetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld 1

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 veÍklaÍing is voor het verschil
(vameld hierondor de andero verkla ngen en het aanlal keer dat dozo situalies zich hobben voogedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaÍing is voor het verschil 1

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hierondeí hat aanlal keor dal do onderslaande situalies zich hebbon voorgedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachlen of opmerkíngen van kiezerc.
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 geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resullaat van de telling wordt niel 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 is mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglgp! noteer qeen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

*

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

^

a
Waren er onregelmatigheden oÍ bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten ín of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

4gÈj,p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

r

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

,f\ r')S uir,

'harl

6, Bezwaren van kiezers

0tzv'n
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glgp: U vult in rubriek I alleen de namen in.

Veruolgens onde ekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubrÍek I

Namen slembureauieden

a

\O

S ela dn )e. R Al

t [-e,^:,l\n^

[r n..r^, (-,v\.-^

é",+t 21L

v\t fl a(

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

21

2

3

4

5

6

7

t,|

2 [)o'í'\in^{oY
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

trislnumm€r en Lrjst^aam

o

o vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

í Water Natuurlijk it,
2WD t\L

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) r?*

4 5OPLUS

5 SGP-ChristenUnie r3

6 CDA Li
7 Ons-Platteland A

8 AWP voor water, klimaat en natuur 1

I Partii voor de Dieren lug

'10 Belang van Nederland (BVNL) Ir)
,I ,I BBB e3

12 JA21 33
,I3 GOUD t0

Totaal:
(

(

it-4



Pag. 10 van 10

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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=À=

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafelnummer

lFq

Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator tetha[
(bij tetverschitten)

O

2 0
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U itkomsten per stembureau

Vul voorelk stembursau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau r).JÍ)

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld door het stembureau (zie rubriak 3 van het proces-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen A r66
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemminq toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau vooÍ het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 8rq
Aantal blanco stembiljetten F \I
Aantal ongeldige stembiljetten

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

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zijn uítgebracht bii elkaar op

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

B Nes, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. vul hieronder het aanta I stembiljetten in dat meer

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

B itr
c 1

u1

2. Aantal getelde stembiljetten

G 3

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

\e WUà,f% rUl,;th

rri[.\,i.,t\'." \ - R, t{ 
", 

c\ crnn

'1. Aantal toegelaten kiezers

D

H
\
I

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

Cl Nee, er is een onverktaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3'

7
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

Het aanlal lot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal loegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembilietten (rubriek 2 onder H) geliik?

tr Ja. Ga veÍdeÍ met rubriek 4

o
À-

R Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

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 hieronder de andeíe veíklaingen en hoe vaak et sprake van was)

$\o"tl"t^ .lo*ki[', J tc\ arnJ€(e U= o"o),.-..*,JJ a:Ë tí>?L(LtÀ, norl.L - (,,!flLA
r 't

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

4.2

8.2 /q

1

LrO

Hoeveel stembilietten zijn er meeÍ geteld?
, er zijn méér stembiljetten geteld

Aantal geldige stempassen

o.2

0

I



4. Bij gecombineerde stemmingen

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

n Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembi|eften, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kíezerspassen dat is
aangetroffe n.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

ttti]mt
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5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurlijk Pag.5 van 18

Zel in elk vakje één cijíer. Begin rechts , mel hel laatste ciiÍer.

o

o

1van Cappelle,
M.J. (Josien) (v) I z I

3
2Kwee,

M.E J. (Margol) (v)

3Hovingh,
E. (Erik) (m) 3

2
4de Boer.

R.A (Rens)(m)

L
5Huijgens,

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

I

Veldhurjsen
C (Chns)(m)

van det Zee,
H. (Rieks) (m)

6

7

8Kolpa,
B.J. (Buud) (m)

2
9de Roon.

B.C.J (Robin) (m)

t0Zwetsloot.
O.N (Otto) (m)

I

11Neeleman.
A.J C (Arian)(m)

12Doglerom
N. (Klaas) (m)

t D
13Schreudeí,

E.A. (Elske) (v)

14Clavaux
MBW (Mark)(m)

15Oskam,
T. (Tim) (m) I

í6Biljoen,
M.H (Marvin) (m) 2

17Bongers,
J. (Hans) (m) I

-f
18MoÍatis,

B A (Bngine) (v)

7
19van Zoelen,

A M. (Agnes) (v)

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

-t

ll l

I-f'FIT
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Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laalste ciiíeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

7
I 3

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

2Habben Jansen.
C (Cor) (m)

3 (

3van Naula Lemke,
J.C L (Jacqueline) (v)

4Jumelel.
V J.A (Vincent) (m)

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

6Sikkens.
D.E (Daniél) (m)

7Kreeít,
M.A. (Mick) (m)

Ivan HoÍ,
D.H. (Dick) (m) 2

(,
ITimm-

van Fluitenburg,
K.C. (Karin) (v)

10Geretsen.
A.M.D. (Annemarie)(v) (,

't1
Kolster,
J S (Jeíoen){m)

12van den Eijnden,
PFJ (Paul) (m) I

II

Totaal

l

I

1_.1

6ll
l-l

-tl.itl?l



l1van Heemsl.
w R (wim) (m) 7

2Hazelebach.
A. (Arjen)(m)

n

3 g3Heinecke,
J.H. (Anneke) (v)

4Klappe.
A L. (Laurens) (m) 3

Zvan der Boor.
W.A F (wim) (m)

6van Duin,
I/lJ (Menno) (m)

7Goudriaan-
de Vries,
G.J. (Gerio)(v)

IFox,
O.w. (oavid) (m) S

9Derickx,
C.L. (Coen) (m)

10

Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

Beek
Fl G (Rob) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakjè één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.7 van 18

a

o

3

van deí GíaaÍ.
C. (Cees)(m)

t4
Í

A
-t4

l1Totaal m



a
'|

Valk.
H. (Jet) (v) I

2Mulder,
J W (Joke) (v)

I
3Díenthen,

J. (Hans) (m)

4Mosch,
A.S (Dries) (m)

Verkoelen.
P J.H.D. (Ellen) (v)

Zet in elk vakie één ciifer. Begin rechls , met het laatslè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.8 van 18

o

o

ITotaal

Lijst 4 SOPLUS

I

tr



Liist 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijÍeÍ. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

den Hollandeí.
L. (Bens) (m)

26

O

o

van der Wende,
A. (André)(m)

de Leede,
J. (Jan)(m)

Heijboeí,
J P (Pieter) (m)

28

29

30Blokland.
J (Hans) (m)

i
1van der Spek,

[I C. (N.4aÍlin)(m)

3
2van den Bergh-Kempenaar,

M. (Greet)(v)

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

4

5Hoogendoorn
J. (Koos)(m)

6van der Roesl.
B. (Bart) (m)

7Schippers,
J.A. (Jan)(m)

Groenendijk-de Víies
H A (Hilde) (v)

9Oosterwrjk,
C A (Marco) (m)

10van Midden.
PJ (Piet) (m)

11de Jong,
Nn J. (Marl-Jan) (m)

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

't3
Weijers,
J w (Wim) (m)

14Grauss,
lí K A ([,Íchiel)(m) I

Veídoes,
W.J. (Willem-Jan) (m)

16Nreuwenhuizen.
FIL (Frederique) (v)

7
17Wassink,

H.W. (Erik) (m)

18den Uil,
J. (Jan)(m)

't9
Bíuin.
ASJ (Alexande0 (m)

Pool
H. (Heníi) (m)

21

22de Waal-
van Asperen,
M M {MaÍia) Ív)

23Vente,
A.J. (John)(m)

24van der Lee.
W (Wim) (m)

van den Berg,
C.PW. (Peleo (m)

t qSubtotaal í o

3

Spoelstra,
S T (Sipke)(m)

8

15
il

l

da VÍies.
W.A. (Walte4 (m)

20

Subtotaal 2

td
l
l

l
lTotaal (í + 2)



IVisscheí,
Í (Teun) (m)

2van Leeuwen,
H G [.4 (Hans) (m)

)
3Kousrouri,

C (Christna)(v)

4Huizinga,
J (Jos)(m)

5Pronk.
M.C. (Marieke) (v)

6Slappendel,
F.E. (Fred) (m)

7Benard.
A. (Arjan) (m)

8de Leeuw,
A.J. (Arnold) (m)

9von Meijenfeldt,
F.H (Frils)(m)

I

10

B G. (Saskia) (v)

11Ooslerlaan,
A A. (Arnold) (m)

12Veíbeek,
J A (Jan) (m)

13Larooij,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht,
E C. íChristine) ív)

15ZijlsÍa.
w. (Wybe) (m)

l6Gerts
T.1,4.8. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L0 van 18

o

o

ZTotaal

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

3

L

l



Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één cijÍer. Beqin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Boer,

o

o

26Verhagen,

van der Spek,
D.

2a

29

30

Scheer

31Oudijk,
C

32

33

34

van der Wel
J.C

Slingerland,
J,

Knolle.
J

3
2

3

de Jong,
D

Bremond
T

1
4de Jong

t.c.

5

6

Boender,
WC

Stolk,
JP

Heuvelman,
CHM

7

8Ziiderlaan

Ide Vreede,
J.J,

10Koolhaas-
van den 8an.
T,C.G,

11Kok.

Slob-Verburg, 12

13Mostert,
D. H,

14Verduijn

15Ooms
J,C

16Jansen,
H

17Vonk Noordegraal,
J.

18van den Heuvel,

'tg
Koelewijn,
H J,

21

20

de Jong,

Bos,
HH

Zuidbroek,
B

23

24

de Groot,

Reijm,
P

25de Jong.
PP

rlSubtotaal 1 Subtotaal 2

1

[vero""-i

Olieman,
J,J

+

f o

Totaal (1 + 2)

L ll
I-[tql



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

U
IWelter,

A.B. (Lex) (m)

2Kors,
l. (lvo) (m)

L)
Boks,
G.[4 (Geraíd)(m)

4van Zeiil.
W.J M. (Hans) (m)

1 ?5van Beíkel,
C.M.C. (lnge) (v)

I

1
6Krol,

A N. (Nelleke) (v)

7
7va Zeiil,

K S (Kísta) (v)

3
8irughal

A (Aroen) (m)

ITwigt,
A P (Paul) (m)

10Muldeí,
J.G. {Joost) (m) 7

11Smil,
J.J. (John) (m)

12Smit-Raggers
G. (Geke)(v)

zl3Knuistingh Neven,
Fl (Buben)(m)

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

L

Totaal -I T Ï7I5



aJ
IRozema,

J.G. (Jaap)

52Jansen,
E.G.J. (Linda)

3Ventevogel,
T.C. (Tommy)

o.)

z 64Coskun,
Z P (Pina0

5van der Warl.
W.A. (Tony)

6Vonk,
R J (RobertJan)

1
7van der Kemp

M. (Madelon)

8de Jong,
C D.M (Carmen)

IMol,
D. (Daan)

1
10van der Laan,

J. (Jasper)

1
11ong,

J J.C.K (Johan)

van Tienhoven-ven dëí
Hoeven.
J. (Jeroen)

13van Geest,
F. (Frank)

'14
Maarseveen.
M C (Marco)

15Minasian,
A. (Armen)

16Swaans.
[4 L (Lourse)

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

q1

12

o
(J

o

T
1l
\l
cl
--l

ï-

tr
19

-----1-L

Totaal LU



0
Bogovac,
S. (Slobodan)(m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 14 van 18

Zet in elk vakje één cljÍer. Begin rechls, met het laatste ciiter.

o

o

c)Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

It
____Í.__________r_____-

I



7 L
1de Haaij,

N.M W. (Nicki) (m)

2de Jong.
M.J. (Marielle) (v) I 2

t

3Bogaard
A. (Arie) (m)

4Nieuwenhuis.
C.J. (KeesJan) (m)

de Vos,
P (Petra) (v)

6OudUk
P (Paul) (m)

7lvleerkerk.
G J (Jack) (m)

8

ISpeksniider
J (Jan) (m)

10Koetsreí.
H.J P (Hendrik) (m)

11Meíks,
A.J M. (Ad)(m) z

12Oosterom,
C P (Niels)(m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

0+Totaal
rTTT

l_
lr

ï

1
1I

Mulder,
A.J (Arjan) (m)

'L_ __.J



I 9
,|

Breet.
M.C. (Marcus)(m)

2Smils van Waesberghe,
R P M. (Raymond) (m)

7
3Lens van Riin,

J.M. (Oennis) (m)

é
4Sandmann,

M PC. (Matthijs) (m)

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Tolaal T-Tl3-tzl



(IOosthoek.
B.H.J. (Raoul) (m)

2Lammertink
A.GHM (Ton) (m)

4
3Weermeiet

D.Y (Oianca) (v)

4de À/an
A A (Aad) (m)

Pag. 17 van 1.8

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Lijst 13 GOUD

l
-+
-l

Totaal Ml



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze li.ist uitgebÍachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

D Nee

a

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

q \il\) \(r t(r? {vti?rítà:,àr, -r{ k [ar.,t f
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o P',À\) \rr ct ItrE \)t mrnclc-r G"IJJ
J
Ir ÈRt\ ^_)\í"r U.ct -.,{ t' \,,\l r1
rl \r.^ ? 1 ^-J ,->,) >-r,t{ -fi Ën \i;.1 r t J.rs:e n

J J

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


