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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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemmino

Adres/localre stembureau Dag Maand

ötl 2

Adres/localre slembuíeau Oag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens tellino (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand Jaar Tld (van'lot)

Datum L'5 2-2 5o L oo
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

q De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

I ) 0:J ').ö L 3

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

Openingsliiden (van - loi)

2t

Openingsttden (van - tot)

a

o

CI

ol 3o

II

oo

/.5 20 L3

I T-t
[-T--t

T-_-]
[-T---]



Pag.3 van 10

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT 1:
Àanwezig op het slombuÍeau
Oaq Maand Jaar Í!d (van - lol)

a-6-l
,-e-l[rt
,m I

am I

5 t5 03 1023 ob .30 tí ,,

5:hoLb.n , 5 ob 30 i 5 (/5
'Toh/ ) 03 2023 o[, 3b 1., Lt

Toh/ - u)nnna t,f 03 2023 O() 30 /5 t/t
Tani,s lï o

o SHIFT 2:

VooÍlettors AchteÍnaam DaS Maand Tijd (van - lol)

Kna,.:fu.,r tí I5 3o Z Tlct o

Srn;bs - kl'tou,Len ,.t ö3 20 23 l) 30 /-? aO

t)cLh )vurr-larn 5 ) 30 L4 o<,

V;ILs tï o3 20 2-3 t 'flS o z- 4 UO

l3- o:3 t0z3

TELLERS:

DaS Maand Tild (van - lol)o tí OJ 2o 23 )o <2 2' oo
ls oj 2 oL3 ./- a' SZ ,:-*V o

C\3 20 23

()) 20 23 Dó

ö3 207 5

I(
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Í

u 0 2:- <1 (, ()
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l.ta^

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

Aantal geldige stempassen 4Be
Aantal geldage volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B Lz

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

o
U gaat nu de slembiljetlen tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet 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 5ct.í
Aanta I blanco stembiljetten F è)

Aanta I ongeld ige stembiljetten

o

c ()

sq8

G J

5rl2

3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige kiezerspassen

o

4. Aantal ultgebrachte stemmen

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte slemmen?
Verl<laar dat op de volgende pagina.
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ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kezers (rubiek 3, onderdeelD) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
E lA > Verklaar dan hierna het verschí|, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veftneld hiercnder de andoro va*laringan en het aantal keet dal deze siluaties zich hebben voorgadaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er mindeí zijn geteld e)

^logelijke 
vefulaingen voor het verschíl

Vermeld hiorondat hol aantal kaar dal de onderslaande siluatios zich hebben voorgodaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vetneld hiercndet de anderc vorklaringen on hel aanlal keet dat daze situaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke vetularingen voor het verschil
Vemeld hieronder hel aàntal keq dat de oode§laande silualies zich hobben vootgedaan.

Aantal keren dat een kiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleverd
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Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o v

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer slembureauleden 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 onlruimd, activiteilen in of
rondom het stemlokaal bei.nvloedden de kiezeÍ.

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

Etgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n rege lm atig h ede n en bijzonderheden

a

7. Onregelmatighedenofbuzonderheden

1L l,.èct *\ l^ Wt- l,'t t-r- t ,tl'0

6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwarcn zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon ín een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens 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 slembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lg:tgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Name6 slembureauleden

o

o

L y'a. u1 y olc *rt

h 0tSfC L'

K i.-4 k LV-L 4C

L4- Kd rau/ar.r"au-,

K. /.i h fC,r,r.,-uori vJ.

?an-- 1.1

Pag. 7 van 10

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter 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.

1

2

3

4 T l/rc tL:

5

6

7

1

Y.t2
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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



Bijlage Voorlopige telling op liistniveau

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

Lrtstnummeí en L jshaam

o

Totaal: 5 // í

vul het totaal in bii Rubriek 4. onderdeel E'

o

o ,l
I Water Natuurliik

b B2WO

I (,
3 Partij van de AÍbeid (P.v.d.A.)

J z_4 SOPLUS

o
5 SGP-ChristenUnie

z6 CDA

7 Ons-Platteland

-J8 AWP voor water, klimaat en natuur

9 Partii voor de Oieren

van Nederland (BVNL)í0 Belang

q(,
11 BBB

512 JA21

í3 GOUD
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafelnummer

,4- L5

Naam

Tafetteider

Tafelcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

4 2

D. fno,n,q zu!.
{(l € Cco-ener^
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

3-R.JLocatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) o fro O ti1l.

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

a Aantal geldige kiezerspassen

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelíjk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaantal getelde stembilieften ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke líjst ziin uitgebracht biielkaar op

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

( Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven vooÍ het verschil. Vul hierondeí het aantal stembiljetten in dat meer

of mindeÍ is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama veÍder met rubriek 4

D Nee, er is een onveÍklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

'1. Aantal toegelaten kiezers

8LE
bz

(2

5118

5 c
oE
3

6 D

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

B

c

o

2. Aantal getelde stembiljetten

G

E q

H
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeenteliik stembureau de stempassen,

kiezerspassen-en volmaóhtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt

vastgesteldi

A.2 qB6
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk ot via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 (rz
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantat tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik

stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D'2 )

ls het aantal toegetaten kiezers (D.2) en hel aantalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelik?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o D Nee, er zijn méér stembiljetten geteld

Hoeveel stembilietten ziin eÍ meeÍ geteld?

tr Nee, eÍ zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten ziin er mindeÍ geteld?

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

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

Mogelijke verklaringen vooÍ het verschil
VeÍmeld hoe vaak de volgendè situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiliet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiliet te veel uitgereikt?

o

Hoe vaak is er geen veÍklaring voor het verschil?

5gu

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hierondet de anderc verklaíingen en hoe vaak er sprake van was)

ö

Aantal geldige stempassen

o.2



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

fl' t'ree

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

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

vezegeld en oveÍgebÍacht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen oí kiezerspassen dat is
aangetroffen.

a

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen poÍ lijst en per kandidaat

Pag. 4 van 1.8

4. Bij gecombineerde stemmingen



1van Cappelle,
M.J. (Josien)(v) ;

1J
2Kwee,

N4.E J. (N4argot) (v) 3
Hovingh,
E. (Erik) (m) 3

4de Boer,
B.A. (Rens)(m)

L
5Huijgens,

FN J. (Frank)(m)

6Veldhuijsen,
C. (Chíis) (m)

7van det zee,
H (Bieks) (m)

IKolpa,
R J (Ruud) (m) L

Ide Boon,
R.C J. (Robin) (m)

í0Zwetsloot,
O.N. (Otto) (m)

íí

DogteÍom,
N {Klaas) (m)

13Schíeuder,
E.A. (Elske)(v)

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

Oskam,
T. (Tim) (m)

Biljoen,
M H. (Marvin) (m)

17Bongers
J. (Hans) (m)

18

19van zoelen,
A Ir. (Agnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk Pag.5 van 18

Zel in elk vakje één cijfer. Eegin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

C)

Neeleman,
AJC (Arjan) (m)

12

15

Moratis.
B A. (Brigitte) (v)

Totaal



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

,0\J
2Habben Jansen,

C (Cor) {m) 2
3van Nauta Lemke,

J.C.L. (Jacqueline) (v) 7
Jumelet,
V.J.A. (Vincent) (m)

5de Hoog,
J (Jaco)(m)

Sikkens.
D E (Danièl) (m)

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

Ivan Hol,
D H (Dick)(m)

9Timm-
van Ruilenburg
K C (Karin) ív)

I

10Gerretsen.
4.i.4 D. (Annemarie) (v) 2

1íKolster,
J S (Jeroen) (m)

a12van den Eijnden,
PFJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Ií

-[Tl6i8t



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Heemst.
W.R. (Wim) (m)

o

o

a J/
0

Hazelebach.
A. (Arjen)(m)

3Heinecke,
J.H. (Anneke) (v) i /

I
4Klappe,

A.L. (Laurens)(m)

5van der Boor.
wAF(wim)(m)

/-)

6van Duin.
[í J. (Menno) (m)

Goudíaan-
de Víies,
G.J (Gerio) (v)

-'),/-
8Fox,

D.W. (Oavid) (m)

IDerickx.
C.L (Coen) (m)

10van der Graaf
C (Cees)(m)

11Beckhurs
H. (Helmut) (m)

12Beek
B.G (Bob) (m)

1

2

7

t

Totaal IET'



IValk,
H. (Jet) (v) L ?

2Mulder,
J W. (Joke) (v) a
Drenthen,
J (Hans)(m) À

4lvlosch.
A.S. (Díies)(m)

5Verkoelen,
PJ.H D (Ellen) (v) 7

Liist 4 soPLUS
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 8 van 18

o

o

3 2Totaal



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van der Spek.
M C (Manin) (m)

den Hollander
L. (Rens) (m)

26

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

2

de Leede.
J (Jan)(m)

28

Heijboer,
J P (Pieter) (m)

29

Blokland,
(Hans) (m)

30

!

o

o

1
van den Berg.
C PW (Pereo (m)

van der Wende
A (André) (m)

ao
3

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

4Spoelstía,
S T. (Sipke) {m)

Hoogendoorn.
J (Koos) (m)

van der Boesl
B (Bart)(m)

5

6

Schippers.
J A (Jan)(m)

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

7

8

1

L
Oosterwijk
C.A. (Marco) (m)

de Jong,
M J. (Maí-Jan)(m)

10van Midden.
PJ. (Piel) (m)

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

13Weijers,
J.w. (Wam) (m) 1
Grauss.
MKA (Michiel) (m)

Veídoes.
W J. (Willem-Jan) (m)

14

't5

16Nieuwenhuizen.
F.l.L. (Fíederique) (v) 1

Bruin,
A.S.J. (Alexande0 (m)

17

18

19

Wassink
H W (Erik) (m)

den Uil.
J (Jan)(m)

de Vries,
W.A. (Walte4 (m)

Pool,
H (Henri)(m)

20

21

1
de Waal-
van Asperen.
M.M. (Maíia) (

Vente,
A J. (John) (m)

22

23

24van deí Lee
w (Wim) (m)

Subtotaal í

Z

25

I

1

11

I--H

-H

ff

I

L r-r-T-TrSubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Iet



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

o

o

Gerts,
T.M.B. (Dorenda) (v)

1Visscher,
T (Teun) (m) q

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

3Kousiouri,
C. {Chrislina) (v) Z

4Huizinga,
J (Jos) (m)

5Pronk,
M C (Marieke) (v)

6Slappendel.
F.E (Fíed) (m)

7Benard,
A (Arian) (m)

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

Ivon N4eijenleldt
F H (Fnts) (m)

10

B.G. (Saskia)(v)

11Oosterlaan.
A.A (Arnold)(m)

Verbeek
J A (Jan)(m) 1

13Larooij
K. (Kees)(m)

14Eskes-
van Ukecht.
E.C (Christine) (v)

15ZijlstÍa,
W. (Wybe) (m)

Totaal

12

I;1zl



Liist 7 Ons-Platteland Pag. 11van 1.8

Zet in èlk vakje één ciiÍer. Begin Íechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummeí

Boer. Verhagen, 26

de Jong,
D,

2 van der Spek
D

Verdoold, 28

Scheer 29

Olieman
J J,

30

Oudijk
c.

31

Knolle,
J.

32

van der Wel.
JC,o 34Slingerland
J

o

3

4

5

Biemond,
T

de Jong
LC.

Boender
W,C,

Heuvelman,
C H,M,

6

7

Stolk
J,P 1

10

11

12

8

I

Slob-VeíbuÍ9,

Zijdetlaa\,

T,C,G,

Kok,

de Vreede
J,J

Koolhaas-
van den Ban,

l3N4ostert

D.H

14Verduiin.

l5

l6

Ooms,

Jansen
H,

Vonk Noordegíaaf
J,

van den Heuvel.

17

18

19

20

Koelewijn,
HJ

Zuidbroek,
B

2t

23de Gíoot,

Bos
HH

de Jong.

24

25de Jong,
PP

Reijm,
P

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

1 I
_]-_]

I

-l

l

l

tt

Subtotaal I

l
1



IWelter,
A.R (Lex)(m) i 6

2Kors,
l. (lvo)(m)

3Boks,
G.M. (Gerard) (m)

4van Zei,l,
WJ M (Hans) (m)

5van Berkel.
C M C. (lnge) (v) I t

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

7van Zeijl,
K.S. (Kíista) (v) I

IMughal,
A. (Aroen)(m)

ITwigt,
A.P (Paul) (m)

l0Mulder,
J.G (Joost) (m)

11Smit,
J J (John) {m)

12Smit-Raggers
G (Geke)(v)

13Knuistingh Neven,
R. (Ruben) (m)

Liist 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cijler

Pag. 12 van 18
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o

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer



Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 1.8

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

1Rozema,
J G. (Jaap) l 3

2Jansen,
E G J. (Linda) 0

3Venlevogel
T.C. (Tommy)

ZCoskun,
Z.P. \P,nat)

van der Wart.
W A (Íony)

4

5

6

B.J (Bobert Jan)

7van derKemp,
M. (Madelon) t

8de Jong,
C.D.M. (Carmen)

9Mol,
D. (Daan)

van der Laan
J. (Jaspe,

11ong,
J.J.C.K. (Johan)

12van Tienhoven-van deí
Hoeven.
J (Jeroen)

13van Geest,
F (Frank)

14lvlaaÍseveen.
M C (Marco)

15líinasian,
A. (Armen)

16Swaans,
M.L. (Louise)

i

t

l
10

Totaal r-[-rtrfl



Bogovac,
S. (Slobodan)(m) \ t

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 14 van 18

o

o

tTotaal

1

T-[- lr



Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 18

o

o

2t
1de Haaij.

N M.w. (Nicki) (m)

2q
2de Jong,

M.J (Maíielle)(v)

3

1
4Nieuwenhuis.

C J (KeesJan)(m)

5de Vos,
P. (Petra) (v) 5

-l6Oudijk,
P (Paul) (m)

Meeíkerk,
G J. (Jack) (m)

Mulder,
A J (Arjan) (m)

7

8

2
sSpeksnijder.

J. (Jan) (m)

10Koetsier,
HJP(Hendrik)(m) q

q
11Meíks.

A.J M (Ad) (m)

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

Bogaard,
A (Arie) (m)

Totaal I



I

4
2

3

5
4

J

Lijst 12 JA21
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

o

o

Totaal

Nsam kandldaat &
kandldaatnummer

Breet.
M.C (Marcus) (m)

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

Lens van Riin,
J.M. (Dennis) (m)

Sandmann,
M PC (Manhrjs) (m)

Pag. 16 van 18
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L1
1Oosthoek.

R H J. (Raoul) (m)

2Lammertink.
A G.H.[í. (Ton) (m)

Weermeier.
D Y. (Dianca) (v)

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

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

Zet in èlk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

.1Totaal



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 1"8 van L8

ls er voor een of meer lrsten sprake van een verschil tussen enezrds 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?

tr Nee

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

a

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

I lO tr l03 ZaY og4r<e^i" \...s[ r.rr. crcr-\. 3 e^.

a Dr> I I

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


