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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

o

o

CJq cr

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

Adres/iocalie slembureau Dag Maand

AdÍes/locatie siembuíeau
'-
S ),rr. Vt(\t )

Dag Maand

r,r 3 Qo2 3

15

Openingslijden (van - tol)

oo 30 oy

Openingstuden (van - lot)

r--t

1b Stembureaugegevens tijdens tellins (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand Jad TLJd (van - lol)

tó c,3 2c 2 3 0z )(,

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

&De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

o\

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Or)

Dalum:

t--T---l [-T-t

LE
t-T-l
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Houd per stembureaulid de tilden bij waarop het lid bij de zilling aanwezig was

Voorletters Achlernaam

Aanwezig op het stembureau

Dag Maand Jaaí Tijd (van - lol)ffit
f--
@§il

o(, 30 /s 3o
(,/ J 202 3 5C) t\

C) - ca c) t't 3cr

/§ 2() 2 3 -( o

t 2ct2 ?

o SHIFT 2:

Voorletters AchleÍnaam Dag Maand Tijd (van - ror)

h?t
fP-----,

fr---l
Í ^^_lf.-l

K"k o3 1S !o 6cí

Swets o3 zo L i 1s ic) L9 co

C-l,od'i"i o3 2,,2-3 Àa 3o 2t
QqstaL 4s o) 2 02 1 'ís 3o 0L( C c

ot--4r*r*,. *{ -É"__"

Dag Maand Tijd (van - lol)oto-l
fL--_-]

oter gle€e/^. o3 2..ó L 3 1 óO OY Ao

h.a^Aqr ooJ 15 o3 L4Li a oq

CI I

da L']d?fu

3c
§ a)

Gr0? ka1L,

0"

5I ít

J()

'í s oo

15
1S tt

+s 1-é-

1s
C<)

2. Aanwezigheidstembureauleden

SHIFT ,I:

l5
5

Ct l:

t5
t^; 6

,5

TELLERS:

oÀeo 2 ?
.-f,

ob



3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen 862
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers S

Aantal geldige kiezerspassen

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

B g-
c o

9]L

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aanta I ongeld ige stembiljetten

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

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

E 97L
F

Íelop +

o

G J

J3S

Pag. 4 van 10

D

H

t



Pag.5 van 10

5. Verschil tusson het aantal tocgelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschil lussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

E NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

Er zijn méér stembiljetten geleld. Noteer hoeveel stembilieften er ziln meeÍ geteld 2s
Mogelijke vetulaingen voor het verschil
Vermeld hiarondat het aantal keet dat de onderstaando siluaties zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vemeld hiarondor de andeÍé védiatingan on hat aanlal keet dat deze silualies zich hebben voorgedaan)

Loe- \^ o Lbq- /Lcrl oJlql nrr a e4^ ír..«rklc\ r /n,, FadJh b
n')IJ

J J I

2t

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 2l

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

Mogolike verklaringen voor het verschil
Varmold hierondér het aanlal keor dat do ondorslaande situàhes Zich hebben voorgedaan

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 verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndet de anderc verklaringen en hel aanlal koer dat deze silualies Zich hebbon voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oí opmerkingen van kiezers.
Vooöeelden van bezwaren van kiezers tijdens de slemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er slaat 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 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 níet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op hel bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers,

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vooheelden: een 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, activiteiten in of
rondom het stemlokaal belnvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,g!gp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

] t
o.o-. h

àa:,
d

6, Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

7. Onregelmatlghedenofbuzonderheden
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@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuíeauleden

o

o

A

?

CD

o

Q. lr

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

1

2

3 fn (,< slul,

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lijslnummer eo Lljshaam

o

Totaal: q 1 2

o

1 Water Natuurli.ik 1 q 9

2WD I +
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) I

,)
E

4 sOPLUS l+ '+

5 SGP-ChristenUnie 4 1
q

6 CDA _q

7 Ons-Platteland +
8 AWP voor water, klimaat en natuur , (

I Parlii voor de Oieren 1 1 J

10 Belang van Nederland (BvNL) 1
'+

11 BBB I J
12 JA21 -q I
í 3 GOUD I

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

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

J
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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

Deel B

In te vu[len door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafetnummer

Z D.\

Naam

ïafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

o

4 4

lt"oy U\eesen\xek-

J\I?A:,L &-/
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, \Ll*
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

1. Aantal toegelaten kiezers

o

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

het stombureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal lot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

882
3o
o

91L

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Hel totaalaantal gelelde stembilietten ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen díe op elke liist zijn uitgebracht bijelkaar op

o

gr+9

IB

5

912

ls het aantal toegetaten kiezers (rubriek I ondeÍ D)en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

I Ja. Ga veÍder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaÍing gegeven voor het verschil. vul hieronder het aanta I stembiljetten in dat meer

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

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

Hr.rr5 vàA de W.tLr
R rÀ:'e^t arrrl, J

A

B

D

c

2. Aantal geteldo stembiljetten

H

E

F

G

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiuetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbelvijzen (schrifteqk oÍ via ingevulde stem- of kíezerspas)

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

4,2

8.2

c.2

Het aantal toa de stemming toegelaten kiezers doot het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing 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?

o Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het verschil?
(vermeld hierondeÍ de anderc verklaringon on hoa vaak eÍ sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

4. Bij gecombineerde stemmingen

! Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in apa(e pakken worden verpakt en worden

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege

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

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandldaat
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Zet in elk vak,e één ciiÍer. Begln rèchts , mel het laatste cliÍèr.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

o

I t

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

I B
2Kwee.

M.E.J (Margot)(v)

5
3Hovrngh.

E (Erik) (m)

3
4de Boer.

R.A. (Rens)(m)

5Huiigens.
F.N.J. (Frank) (m) o

o
6Veldhuijsen,

C (Chris) (m)

7van det Zee.
H (Rieks) (m) 2-

I
8Kolpa,

R J (Ruud) (m)

9de Roon,
R C.J (Bobin) (m) +

o
10Zwelslool.

O N (Otto) (m)

oNeeleman,
A.J.C. (Artan) (m)

12Doglerom.
N. (Klaas) (m) o

3
Schíeuder.
E.A. (Elske)(v)

14Clavaux
MBW (Maík)(m) I

O
Oskam,
T. (Íam) (m)

16Biljoen,
tí H (Marvrn) (m)

U
17Bongers,

J (Hans) (m)

()Moratis,
B.A. (Brigitle)(v)

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

18

19

4

't5

o

11

--+

o

IL]CTotaal



6 B 6'
,a1Geselschap,

J H. (Jock) (m)

L §
2Habben Jansen,

C. (Co0 (m)

2_ 3 6
3van Nauta Lemke.

J C.L. (Jacqueline)(v)

3
va'

0
4Jumelet.

V J.A. (Vincent) (m)

L ,,4,e
5de Hoog.

J (Jaco)(m)

o
//-/-, t9

6Sikkens,
D.E. (Daniél)(m)

a
7Kreeflt.

M.A. (Mick) (m) o z
o

,/,
/, '.9Ivan HoÍ,

D.H. (Dick) (m)

I
'7),."ryÍimm-

van Ruilenburg,
K C. íKarin) {v)

a
,/4
//;

10Gerrètsen.
A M.D (Annemarie)(v) I

o
,r0

ío
1'lKolster,

J.S. (Jeroen)(m)

o /72'lt ,012van den Erjnden.
PFJ. (Paul) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

\ oo
@@



1van Heemst,
W.B. (Wim) (m) (_) 9

2Hazelebach,
A. (Arjen) (m) L
Heinecke,
J.H. (Anneke) (v) L 7

4Klappe,
A.L (Laurens) (m) t

I
5van deí Boor.

W.A.F. (Wim) (m)

6van Duin.
M.J. (Menno)(m) I

7Goudriaan-
de Vries,
G.J. íGerio) Ív) 2

2
8Fox,

D.W. (David) (m)

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

10van der Graaf
C icees)(m)

'l'l
Beckhuis,
H. (Helmut) (m) I

-t2
Beek,
B.G. (Rob) (m) l

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

Zet in elk vakle één ciiÍer. Begin rechts , mèt het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

\ 2_ 7Totaal

o



3 5
1Valk,

H (Jet)(v)

b
2Mulder,

J W (Joke)(v)

3Díenthen.
J (Hans)(m) t

I
4líosch,

A.S. (Dries) (m)

4
5

PJ.H.D (Ellen)(v)

Laist 4 soPLUS
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummèr

o

o

4 a

Pag.8 van 18

T

I

Totaal
--------l-------



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laalste cijfer.

Naam kandldaat &
kandidaatnummèr

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

0

Pag. 9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

den HollandeÍ
L (Rens) (m)

26

27

2A

30

van der Wende
A (Aódré)(m)

de Leede,
J (Jan) (m)

Herjboeí
J P. (Piete0 (m)

Blokland,
J (Hans) (m)

o

o

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

t

1 I
5
b

U

\

\

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

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

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

2

3

4

5

6

7

I

Spoelstra,
S.T. (Sipke) (m)

Schippers,
J A. (Jan) (m)

Hoogendoorn,
J (Koos) (m)

van der Roest.
B. (Barl) (m)

2

I

U

o
de Jong,
M.J. (lvlart-Jan) (m)

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

10

1l

12

9Oosterwijk,
C A. ([.laíco) {m)

van N,4rdden,

PJ. (Piet) (m)

0
13Weijers,

J.W. (Wim) (m) 14

I

c)

Grauss.
M.K.A. (Machiel) (m)

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

Nieuwenhurzen.
F.l L. (Frederique) (v)

14

15

16

0
17Wassink,

H W (Eíik) {m) 0
0

18den Url,
J (Jan) (m)

19Bruin,
A.S.J. (Alexander) (m) TJ

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

Pool,
H. (Henri) (m)

21

20

o
o

de Waal-
van Asperen,
M i/ (Maíia)

Vente. 23

A.J (John)(m)

24van dëí Lee.
W (wim) (m)

O

o

I

U

0

0

0

0

oSubtotaal 2

I zTotaal (l + 2)

25

1

29

i1f
l-_______r_____-

Subtotaal 1 I
I



L -oU
1Vtsscher,

T. (Teun) (m)

I

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

tt

0
4Huizinga,

J (Jos) (m)

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

0
6Slappendel,

F.E. (Fred) (m)

7Benard,
A (Arjan) (m) 2

Ide Leeuw,
A.J. (Aínold) (m) O

o
9von Meijeníeldt,

F H. (Frits) (m)

10

B.G. (Saskia)(v) O

c)
Oosteílaan,
A.A. (Arnold)(m)

12Veíbeek,
J A. (Jan)(m) 0

o
13Larooij,

K (Kees) (m)

O
14Eskes-

van Utíecht,
E.C. (Christine)(v)

15Zijlstra,
W (Wybe) (m) o

0
16Gerts.

TM B (Dorenda) (v)

Liist 6 CDA Pag. 10 van 18

Zet in elk vakje één cijÍer. Eegin rechts , mèt het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Kousiouri
C. (Chíislina) (v)

3

o

o

__l

l

Totaal -[I3le]



5
0

t\

c)

c)

0

0

2

4

5

6

7

Boender
w.c.

de Jong,
D

de Jong,
IC

Stolk.
JP

Heuvelman,
CHM

Biemond
T,

0

o

o
0

10

11

8

I

ZijdeÍlaan,

Kok

de Vreede,
J J,

Koolhaas-
van den Ban,
TCG

oSlob-Veíburg

o13MosteÍt.
D,H

I

0
15

Verduajn

Ooms
J C.

0
16Jansen

H

0
't7

Vonk NooídegraaÍ,
J.

0

C

0

18

19

20

van den Heuvel

Koelewijn,
HJ,

Zuidbroek,
B,

0

U

21

22

Bos
H,H

de Jong

23

24Reijm,
P

de Jong
PP

Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer Verhagen, 26

van der Spek,
D

Verdoold. 28

o
L)

o

7

U

0

O

I

29

30Olieman,
JJ

Scheeí

o

0

31

32

33van der Wel,
J,C

Oudijk
c

Knolle,
J.

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laalste ciiler.

1

o

34

+

ï

Slingerland
J

12

14

+

_p

l

1

de Groot,
A,J,

[rl
l!l
Lol

E [T tf
Totaal (1 + 2)



1

A R (Lex) (m) L \

0
2Kors,

I (lvo) (m)

3Boks.
G.i, (Geraíd) (m) I

4van Zeill
W J M. (Hans) Ím) o 0E

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

I
6Krol.

A.N. (Nelleke) (v)

o
7van Zeiil.

K.S (Krista) (v)

IMughal,
A. (Aroen)(m) 't

O
ITwigt.

A.P (Paul)(m)

10[.4ulder,

J G (Joost) (m) o
O

llSmit,
J J. (John) (m)

l
12Smit-Rag9ers.

G (Geke) (v)

't3
Knuislingh Neven,
R (Buben) (m)

Lijst I AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met hel laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

6

5

J

Totaal t+



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

o

75
1Rozema,

J G (Jaap)

3 6
2Jansen,

E.G.J. (Linda)

I
Ventevogel,
T.C. (Tommy)

.9
4Coskun,

Z.P (Pinar)

0
van der Wart,
W.A. (Tony)

Z
6

R J. (Bobert Jan)

4
7van der KemP,

M. (l',4adelon)

I
8de Jong,

C D [/. (Caímen)

\
9Mol

O. (Daan)

L10van deí Laan,
J. Uaspe0

U
11ong,

J.J C K. (Johan)

0
12van Tienhoven-van der

Hoeven.
J (Jeíoen)

I
't3van Geest,

F. (Frank)

o14Maaíseveen
M.C (Marco)

I
't5

Minasian,
A. (Armen)

o16Swaans,
r\,4.L (Louise)

I I 5Totaal

Liist 9 Partijvoor de Dieren



I
Bogovac,
S. (Slobodan)(m) 7

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 14 van 18

o

o

1

Totaal lr Id



5 B
2de Jong,

M.J. (Marielle) (v) L -l
L

3Bogaard,
A (Arie) (rh)

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

5de Vos,
P (Peka) (v)

Oudijk.
P (Paul) (m)

7Meeíkeík,
G.J (Jack) (m) í-.)

i
IMuldeÍ

A.J. (Arjan)(m)

ISpeksnijdeÍ,
J (Jan)(m) o

I
10

11lvlerks.
A.J.[4. (Ad) (m) U

0
12Oosterom,

C.P (Niels)(m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Haaij,
N.[r.W (Nicki) (m)

o

o

o s
9+

I

I
l-3

tr

Koelsrer,
HJP(HendÍik)(m)

Totaal



1Breet.
M C (Marcus) (m)

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

a
,a(J

3Lens van Rain,

J.M. (Dennis) (m) l
6

Lijst 12 JA21

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sandmann,
M PC. {Matthajs) (m)

Pag. 1ó van 18

4

o

O

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

+

Totaal lsl5



4
1Oosthoek,

R H.J. (Raoul)(m)

o
2Lammertank.

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

3
3Weermeier,

D.Y (Dianca)(v)

I
4de Man,

A A (Aad) (m)

Lijst 13 GOUD

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 18

o

o

BTotaal

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



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er voor een oÍ 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 lrst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

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

a

C

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld dooÍ
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

IWN l4t+ \q2 2 \ffi VVD

L VVD 3? loo
3 Pvon \2€ I vC.,Or VVD

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
dooÍ
stembuÍeau

2 vaÀ \^JN, I van íVDA

\21ï


