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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 Stembureaugegevenstijdensstemminq

Dag Maand Openingslijden (vao - lol)

37 r5 c3 oó 3L)

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

AdÍes/locane slembureau Daq Maand Openingsliden (van - lol)

[---1

'l b Stembureaugegevens tijdens §!!j!g (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Tjd (van - lol)

Datum

o
waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

TocuI €n ,l
Adres/localre slembureau

2aL)

[-T-t
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2. Aanwezigheidstembureauleden

Voorelle6 Achlernaam

Aanwezig op het slembuÍeau

Deg Maand Jaat

Q.t)tHoÀwZf- o3

Sumra
Zo L)

2o ?)
7,t L)

Lc.\

Lo 23

o 7o
Ttd (van - lol)

Trtd (van - tot)

Trjd (van - lol)

t,
<t3

ot

Lo27 o( 3<)

7-d 2-3 6( 3o
4í :'è

3r'

\L L'

Z k RsA s,

tq

o SHIFT 2:

àu Cíern s ií

t1

i5

]

cJ

C

CJ

ct í

3t
3c

)5

Dag Maand

Ekl
fÍ-l
rc--l
[R_-1

IL-l
t---=__lI L-l

V ,.1 vl 8...,.n l,
IL- c r\,

ll u'L

S \^Jinrrí9(t\

t5 3c
ls l

lè

5

l5 )c
1t

a Dag Maand

l") Lo è z ec
0c

,

D. (r^r? [ § LO ) 00

tr I t{

íi I

r< df 5 l
lí l5

t,

{ Oc\

I t)LC, 0c

I 5 e(\

)g

L'

t5 2o tl Oc

I as

t3 Ct

t' t )l

Houd per stemburcaulid de tijden bij waarop het lid bij de zining aanwezig was.

SHIFT 1:

i5

o?

TELLERS:

a

J

oo

;í

,q

]ALA

55
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachlbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

í6t
B t's
c

Tolaal aantal loegelaten kiezerc ( A + B + C = D )

4. Aantal uitgebrachte slemmen

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aa nta I ongeldige stembilletten

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

ls het aantal toegelaten kiezerc niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dal op de volgende pagina.

E 7t5-
F ö
G

D 72 t

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezerc (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

3

7LlH



Pag. 5 van 10

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

tr /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld L
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieíoncleí hel aantal kear dat de onderslaande situalies zich hebben vootgedaan

Aantal keren dat er een stembaljet te veel is uitgereikt O

o Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vormeld hierondeí de anclére ved<laringen an hat aanlal keet clal cleze siluolies zich hebbon voorgedaan)

V,^"LJL t, o/L^. /À1,.,/L <,> 4^te CL^t- J
ilJ) ;TI ILL---)í

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het veÍschil
(vefinelcl hiercndet de andero va*laringan eh hel aanlal koet dal dezo situatios zich hebben vootpedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is vooÍ het verschil

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

?

Mogelika vefularingen voor het verschil
Vefineld hioronder hat aanlal keer dal cle onclerclaanda siluatios zich hebben vootgedaan.
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voofueelden van bezwaren van kíezers tijdens de slemming: 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 resultaat van de tellíng wordt níet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dil proces-vehaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reaclie op het bezwaar? Noteer díe dan ook.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kieze tijdens de stemming

Lt<- LrL 
^, 

C,4 CL

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in oí
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden
l)

7r"q_ +t1-lotr,.^^c, 4-e\Tií;

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

Lg!98 U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-vehaal in rubriek 9

Namen slemb!Íea!leden

o

V*,.^ L

,l,l

_È1À-q_ 4/-6.t^- **,-rh^
tL'w.

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

(_
1

L*q -2

3

4

5

6

7

I

EL, \2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrtshummer en Lrishaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Water Natuurlijk i ó

2 VVD t 7
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) I o I

+ ó
5 SGP-ChristenUnie 4 S)o

6 CDA z_

7 Ons-Platteland I i
8 AWP voor water, klimaat en natuur 3 ()

I Partij voor de Dieren 7 2
10 Belang van Nederland (BVNL) ? L
í1 BBB I ()

12 JA21
()(t' ó

13 GOUD 3

Totaal: 7 I í

4 sOPLUS

z_
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 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 vullen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafelnummer

Naam

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

o

3 7

ó /\ ?_

n , v, 6? L.r-
\

Tafe[[eider

Tafetcontroteur

P



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 1)
Locatie stemburBau (indien het een mobiel stembureau betrsft, vutt u dat in) 3s

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door hel stembweau (zie rubriek 3 van het procas-verbaal van

hel stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 6z
o Aantal geldige kiezerspassen c C)

Vul hioronder de aanlallen in zoals vastgesteld door hel gemeentelijk slembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E ?rtz
F 8Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembilietten G

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

' Tel voor dit onderdeel de aantatlen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bij elkaar op

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

Ja. Ga verder met rubriek 4

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

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

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

1. Aantal toegelaten kiezers

(

2. Aantal getelde stembilretten

Pagina 2 van 18

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers ( A + B + C = D ) D a()q.

M

3. Verschit tuss€n het aantal toeg€taten kiezers en het aantal getelds stembiljeften
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Naar aanleiding van het geconstateerde onveÍklaaÍde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen A) t

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

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

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembiljelten (rubiek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ meer geteld?

EI Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één vefularing 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 eÍ 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?
(veineld hietunder de andere verklaringeh en hoo vaak er sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring vooÍ het verschil?

8.2 b,t
c.2 o

ïLq

1

I

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

o.2
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Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetroffen?

( tree

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kíezerspassen dat is
a angetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lfist en per kandidaat

4. Bij gecombineerde stemmlngen

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één cijfer. Begln rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

8
,|

van Cappelle,
M.J (Josren) (v)

2Kwee,
M.E.J. (Margot) (v)

3Hovingh,
E (Eík) (m)

4
4de Boer,

R.A (Rens) (m)

I
5Hurjgens,

F.N J. (Frank) (m)

0
6Veldhuijsen,

C. (ChÍis) (m)

7van deí Zee,
H (Rieks)(m) I

I

I

I

3
Zwelsloot.
O.N. (Otto) (m)

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

r0

1l

12Doglerom.
N (Klaas) (m)

13Schreuder,
E A (Elske) (v)

q
6-

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

15Oskam,
T (Tim) (m)

16Biljoen.
M H (Marvin) (m)

17Bongeís,
J (Hans) (m)

18Moratis,
B.A. (Bíigitte) (v) 3

19van Zoolen,
A.[/l (Agnes) (v) o

Totaal

rlsl]I

lKolpa,

lR J (Ruud)(m)

lo" Roon.
R C J. (Robin) (m) I

n-\I\-16-l



IGeselschap,
J H. (Jock)(m)

2Habben Jansen,
C. (Coo (m)

\
3van Nauta Lemke.

J C L. (Jacqueline) (v)

4Jumelet.
VJ A (Vincent) (m)

5de Hoog,
J (Jaco) (m)

\
6Srkkens,

D.E. (Daniél) (m)

7Kreettt
M A (Mick) (m)

8van HoÍ,
D.H. (Dick) (m)

ITimm-
van Ruilenburg,
K.C. íKarin) ív)

()

L
10Geríetsen.

A.t'.,l.D. (Annemarie) (v)

11Kolster,
J S (Jeroen) (m) Ir

12van den Eijnden,
PF.J. (Paul) (m)

Liist 2 VVD Pag. ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

J q

I

-l

0

I

Totaal il58-l



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 7 van 18

o

o

a 3
1van Heemst,

W R (wim) (m)

2Hazelebach.
A (Arjen) (m)

j3Heinecke.
J.H. (Anneke) (v)

3
4Klappe.

A.L. (Lauíens) (m)

.5
5van der Boor.

WAF(wim)(m)

t
6van Duin.

M J (irenno) (m)

7Goudriaan-
de Vries,
G.J. (Gerio) (v) 4

o
8Fox,

D.W. (David) (m)

Derickx,
C.L (Coen)(m)

van der GraaÍ.
C. (Cees)(m)

l0

9

11Beckhurs.
H. (Helmut) (m)

12Beek
B G (Rob) (m)

\oTotaal r 0



IValk,
H. (Jet) (v)

3
2Mulder.

J.W. (Joke) (v)

I3Drénthen.
J. (Hans) (m)

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

6
5Verkoelen

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

Liist 4 SOPLUS Pag. 8 van 18

Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnumme.

o

o

4 6

3_lt

Totaal ll T



Li,st 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

o

O

2

de Waal-
vanAsperen,
À,4 M Mar

Vente,
A J. (John) (m)

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

24

van den Berg,
C PW (Peted (m)

25

I +
7
l

van den Bergh-Kempenaar,
M. (GÍeel) (v)

van deí Ham.
J W. (Jan Wrllem) (m)

2

3

4Spoelstra.
S T (Sipke)(m)

5Hoogendoorn,
J. (Koos) (m)

Groenendijk-de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

de Jong,
M.J. (Mart-Jan) (m)

10

11

7

I

I

van deí Boesl,
B (Bart)(m)

Schippeís,
J.A. (Jan)(m)

OoslerwiJk,
C A (t',4arco) (m)

van Midden.
PJ. (Piet)(m)

van der Slik,
H J (Helmert) (m)

Weiiers,
J.W. (Wim) (m)

12

13

G.aus§,
M.K A. (Michiel) (m)

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

14

15

16Nieuwenhuizen,
Fl L (Frederique) (v)

17Wassink.
H w (Erik) (m)

Bruin.
A.S.J. (Alexander) (m)

de Vries.
W.A. (Walteo (m)

18

't9

20

den Uil,
J. (Jan) (m)

I-
§#

21Pool,
F:. (Heníi) (m)

\

26den Hollandeí,
L. (Rens) (m)

27

28

29Heiiboer,
J.P (Pieteo (m)

van der Wende
A. (André)(m)

de Leede,
J. (Jan)(m)

30Blokland.
J. (Hans)(m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

tl

6
l

22

iT-[n-r-[I2lRl

[[hF]



ö
1Visscher

T. (Teun) (m)

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

5
3Kousiouíi,

C (Christina) (v)

t
4Huizinga,

J (Jos)(m)

I5Pronk.
lil C (Marieke) (v)

6Slappendel,
F E. (Fíed) (m)

7Benard.
A. (Arjan)(m)

Ide Leeuw,
A.J (Arnold) (m)

9von L4erjeníeldt
FH (Fíts) (m)

10

B.G. (Saskia)(v)

11Oosteílaan.
A.A (AÍnold) (m)

Verbeek,
J.A. (Jan)(m)

13Larooii,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht,
E.C. {Christine) ív)

15Zijlstra,
w (Wybe) (m)

Geís
TM B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.10 van 18

o

o

t-l
+-------]

12

16

Totaal l l4_L



Lijst 7 Ons-Platteland Pag.11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnt mmer

Naam kandidaat &
kandideatnummer

Boer Verhagen 26

de Jong
D

2 van der Spek,
D,

Oudijk
c.

31

Knolle,
J.

32

van deí Wel,
J.C.o 34Slingerland,
J,

o

Reijm
P

24

25

\

2AVerdoold

29

30

Scheer,

Olieman,
JJ

5

3

4

5

6

7

I

Slolk
JP

de Jong,
r.c

Boendeí,
wc

Heuvelman
C H,T,I

Ztidetlaan.

Biemond,
Í

-"(

10

11

Ide Víeede,
J,J.

Koolhaas-
van den Ban.

12Slob-Verburg

l3

14

MosleÍt
DH,

Verduijn.

't5
Ooms,
J.C.

Vonk Noordegraal,
J

16

17

't8

19

21

20

22

Jansen
H

van den Heuvel,

Koelewijn,
HJ

Bos,
H.H

de Jong.

Zuidbroek,
B,

23

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

de Jon9.
PP

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

1

I
)zI

I

1_

tl

lI
ll
lL

llrl

de Gíoot
AJ

l I
L l

Subtotaal 2\0



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

q1Welter,
A.R {Lex)(m)

Boks,
G M (Gerard) (m)

2

3

Kors,
I (lvo) (m)

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

\
5van Berkel.

C.M.C. (lnge) (v)

6Krol,
A.N. (Nelleke) (v)

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

8lrughal,
A. (Aroen) (m)

9Íwigl,
A P (Paul) (m)

l0i,4ulder,
J G. (Joost) (m)

11Smit,
J.J. (John) (ín)

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

r3Knuistingh Neven,
R (Buben) (m)

Totaal

l

l
ol
d!A
I

[T]bl
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin Íechts, met hel laatsle ciiÍer.

o

Swaans,
M.L (Lourse)

16

o

5
'|

Rozema,
J G (Jaap)

I 3
2Jansen,

E.G.J. (Linda)

3Venlevogel,
T.C. (Tommy) 4

q4Coskun,
Z P lPinat)

\5van deí Warl
W A. (Tony)

6Vonk,
R.J. (RobertJan) o

5
7van der Kemp

lí (Madelon)

LlIde Jong,
C D M (Carmen)

9

O (Daan)

van deí Laan
J. (Jasper)

ong,
J.J C.K. (Johan)

10

11

12van Íienhoven-van deí
Hoeven,
J. (Jeroen)

13van Geesl,
F. (Frank) I

\
14Maarseveen.

M C (Marco)

15Minasian,
A (Armen)

1 LTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

()

l

-.1

t

\

I



2U 2Bogovac,
S (Slobodan) (m)
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zet in elk vakje één ciiÍeÍ. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

1

Iru



1de Haaij,
N.tul.W. (Nicki) (m) 5 c

2de Jong,
M.J. (Maíielle)(v) 3 I
Bogaard.
A. (Arie) (m)

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

5de Vos,
P (Petía) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7lvleerkerk.
G.J. (Jack) (m)

8Mulder,
A.J. (Arjan)(m)

ISpeksnijder,
J (Jan)(m)

10Koetsieí,
H.J.P (Hendrik) (m)

q11l\4eíks,
A.J N.a (Ad)(m)

12Oosterom.
C P (Niels) (m) \

Lijst 11 BBB
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

\

O

+\ 5

o

L
q 1Totaal

@
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1Breet,
M.C. (Marcus) (m) \

2Smits van Waesberghe,
R P lvl (Raymond) (m)

5
3

3Lens van Rrin,

J.M. (Dennis) (m) I ï

\ q4Sandmann,
M.PC. (Matthiis) (m)

Lijst 12 JA21
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 18

Z

o

o

Totaal

+2_Me)



1Oosthoek.
B.H.J. (Raoul) (m)

2Lammeítink.
A.G H.M. (Ton) (m)

,

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Weeímeier,
D Y (Oianca) (v)

3

de l\4an

A A (Aad)(m)
4

a

o

Ii 3Totaal

g

pl
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ls er voor een of meer lijsten sprake van een veÍschil tussen enezijds hel aantal op deze lUst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lUst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

! Nee

Fiy Ja -, vul de navotgende tabel in en geeí zo moge\k een verklaing

a

Lijstnummer en
-naam

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

IQ 86 BS .s- fud l\ f gg\
\\ \ 2 CI1 c* P,À \0. rrAzil-

ll I

\ r ,rYL c-eu.A \*l1iQs\ q.t

o

6. Verschillen met de door het stombureau vastgestelde liisttotalen

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau


