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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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemming

t5 ()3 )oJ 4
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar hel stembureau
voor kiezers open is.

Adres/locatie slembureàu

Adres/localie slembureau

Oag Maand

Dag Maand

Op6ningstijden (van - lot)

óo /o

a
Openrnqsr tden (van - ror)

í b Stembureaugegevens tijdens tellino (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jad Trtd (van - lol)

Datum 2t ')) 1f öa

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

d

a

4 Ct) 3o

5 .")

[-T--

[-T--

l



2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de trden bijwaarop het lid bij de zifting aanwezig was

Aanwezig op het slembureau

DaS Maand Jaat Trjd (van - rol)

3 lc,ZTr d
lr-,ClC
lollrÀ
lo6T:7]
tr617?r
[-T-r

i ( OA

V a r.er 3 trFZ?
f r.,l7E
lrdTF
I EI'A

[[I
a

o
Vooíletteís Achlemaam Dag Maand Trld (vàn - lol)

T*A lc
o

í 1o aè /o
í /a

TELLERS:

Vooíotlers Achtemaam DaS Maand Írtd (van - lol)a '7_ oL lo)
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3. Aantal toegelaten kiezers

Pag. 4 van 10

Vulhieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

B ó/

Aa ntal geldige kiezerspassen c

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

o
U gaat nu de stembiljetten 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 geldaqe stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld i9e stembiljetten '1

Tel op +

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

o

í rtz

5ó6

4, Aantal uitgebrachte stemmen

E .) ;1
F

{ít

D

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
VeÍmeld hieronder hel aantal keer dal de onderstaanda sluaties ztch hebbon voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin mindeÍ stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietlen er minder ziin geteld

Mogelijke verklaring€n voor hel verschil
Verfield hierondeí het aantal keer dal de oncleístaande silualies zich hebben vootqëdaàn

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 hierondet de ancleíe vetklaringen en hat aanlal keet dat dezo silualies zich hobben voogedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieÍondet de andero verklaringon en hel aanlal keeÍ dat deze situalies zich hebben vootgedaan)
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachton of opmerkíngen van kiezers.
Voorbealden van bezwaren van kiezers tíjdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de te ing: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaad, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt. het resultaat van de telling is onjuist.

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

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tidens de slemming en telling?
Vooheelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de slembus lvas vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm gíng af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

OmschijÍ de onregelmatigheden oÍ bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofb[zonderhedsn

€() L(/ €r

6. Bezwaren van kiezers



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

@!98 U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

Namen slembureauleden

O^(rC^r-|
o l' t, y-:.-

u<t )

'\C'4<-.'

L v.^--'.. ct^-

e
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Ljslnummeren L jslnaam

o

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

1 Water Natuurlijk 5 (t

2WD í L
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) + U

4 50PLUS L 0
/

6 CDA
'1
<) o

7 Ons-Platteland 3
I AWP voor water, klimaat en natuur s L/

9 Partij voor de Dieren 6 g
í0 Belang van Nederland (BVNL)

(

íí BBB t
12 JA21 3
13 GOUD L

Totaa I : í í 1

5 SGP-ChristenUnie

+
+

I
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

o Teltafetnummer

lKq

Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

5 3

LE t*:otr-ec =

lh.4Ac+tou le
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Vul voor elk stombureau afzondorluk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 53

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 5öQ.-
Aantal geldige volmachtbewijzen (schíiflelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 6.1

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlal tot de saemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembilietten met een geldige stem op een kandidaat E

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G

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

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bii elkaar op

fi Ja. Ga verder met rubriek 4

fl Nee, maaí het stembureau heeft een verklaíng gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

c

566

559
F

3.

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

Uitkomsten per stembureau

Locatie stemburÉau (indien het een mobiel stembureau belrsfl, vult u dat in)Cf\a-,\C\r\c §k{\ .-.€'c\ íC)

't. Aantal toegelaten kiezers

D

2. Aantal getelde stembiljetten

5

H 5&

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde veÍschil heeft het gemeentelík stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewi.izen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgl
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

8.2

c.2

Het aantal tot de stemming loegelaten kiezers door het gemeentelijA

stembureau. Tel op! ( A.2 + B-2 + C-2 = D.2 )

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

o
C Ja. Ga verder met íubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

Mogelijke 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 veÍschil?
(veímeld hieíondet de andere verklaringen on hoe vaak eÍ spíake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljet niet ingeleverd?
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4. Bij gecombineeÍde stemmingen

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

,l Nee

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

aangetrofÍen. Deze stembescheiden moelen in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o



Lijst 1 Water Natuurlijk Pag.5 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

a

1van Cappelle,
M.J (Josien) (v) 7 L b

2

M.E.J. (Margot) (v) 7 q

6

t
7

de Boer,
R A (Bens) {m)

Huiigens,
FN J (Frank) (m)

3

4

5

Hovingh,
E (Erik) (m)

6Veldhurisen,
C (Chíis) (m)

7
van det Zee
H (Rieks)(m)

Kolpa,
R J (Ruud) (m)

7

I

T
Ide Boon,

R C.J. (Robin)(m)

)/_
Zwetsloot.
O.N (Otto) (m)

Neeléman
AJC (Arjan) (m)

10

11

12Dogterom.
N. (Klaas) (m)

13Schíeudeí.
E.A. (Elske)(v) tr
Clavaux.
t\4.8 W. (Mark) (m)

Biljoen,
M.H. (Maívin) (m)

14

15

16

Oskam,
T (Ím) (m)

17

18Moratis.
B.A (Bragitle) (v)

l9van Zoelen
A M. (Agnes) (v) 1

Totaal Etjlg

]Bongers,
J. (Hans) (m)

L



Laist 2 VVD
Zet an elk vakie één ciiíer. Beqin rechts, met het laatste ciirer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.6 van 18

o

o

1Geselschap.
J H. (Jock) (m) 3 1

2Habben Jansen.
C (Cor) (m) I

6
3van Nauta Lemke.

J.C.L (Jacqueline)(v)

4Jumelet,
V.J.A. (Vincent)(m)

7
5de Hoog,

J (Jaco) (m)

6Sikkens,
D E (Danièl) (m) L

I
7

8

I

KC Karin

Kreettt,
M A. (Mrck) (m)

van Hol,
D H (Dick) (m)

Íimm-
van Buitenburg, I

1
10GerÍetsen.

A M.O. (Annemarie) (v)

Kolsler.
J S. (Jeroen) (m)

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

11

12

6 7

l

lTotaal



3
o
o

1van Heemsi,
w B (wim) (m)

Z
2Hazelebach,

A. (Arien) (m)

3Heinecke.
J H. (Anneke) (v) 1 7

4Klappe,
A.L. (Lauíens) (m)

van deí Boor,
W.A F (Wim) (m)

van Duin,
M.J. (Menno)(m)

5

6

2
7Goudriaan-

de Vries,
G.J. (Geíio) (v)

8Fox.
D W. (David) (m) 1

1
IOeÍickx.

C L. (Coen) (m)

't0
van der Graal
C (Cees) (m) 1

11Beckhurs,
H. (Helmut) (m)

,L

12Beek,
R G. (Fob) (m)

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

Pag.7 van 18

o

o

f oTotaal

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

I

)A



1 U
1Valk.

H (Jet)(v)

J,2Mulder.
J W (Joke) (v)

].
3Orenthen.

J (Hans) (m)

L
4

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

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

o

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

F""r, -
lA S (Dries) (m)

tr

Totaal
T_______ _______T______ ______',]

I I lr-lol



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

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

Pag. 9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaetnummer

Blokland.
J (Hans)(m)

30

o

o

I

Ivan der Spek,
[.4 C. (Marlin) (m)

van den Bergh-Kempenaar
N.4 (Greel)(v)

'|

2

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

Spoelstra,
S T (Sipke)(m)

3

4

5Hoogendooín,
J (Koos)(m)

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

LSchippers,
J A. (Jan)(m)

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

7

8

10van Midden.
PJ (Pieo (m)

t1

12van deí Slik.
H J. (Helmert)(m)

13Wejjers,
J W (Wim) (m)

l4GÍauss
M K.A. (Michiel) (m)

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

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

15

16

7
17Wassink,

H W (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan)(m)

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

18

19

20de Vnes,
W.A. (Walter) (m) 1

21Pool
H (Henn) (m)

de Waal
van Asperen,
M.À, íMaria) (v)

Venle.
A J. (John) (m)

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

23

24

26den Hollander.
L. (Bens) (m)

van der Wende
A (André)(m)

de Leede,
J (Jan)(m)

28

29Heiiboer,
J P (Pieteo (m)

7 6 Subtotaal 2

1Totaal (1 + 2) 6

25

de Jong,
M J. (N.4art-Jan) (m)

22

L I I
I

Subtotaal 1



Liist 6 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts, met hel laatste cliÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.10 van 18

a

o

Ziilstra.
w (wybe) (m)

15

\
1Vrsscher.

T. (Teun) (m) 0

2

H G.M (Hans) (m)

3Kousiouri,
C (Chrislina)(v)

4Huizinga,
J (Jos)(m) 1

5Pronk.
M.C. (Marieke) (v) 1

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

7Benard,
A (Arjan) (m)

de Leeuw
A J (Arnold) (m)

von MeijenÍeldl.
F H. (Fíits) (m)

8

9

10

B.G. (Saskia) (v)

11

12

13Larooij,
K. (Kees)(m)

14Eskes-
van Utrecht
E C. ÍChíistine)ív)

1

16Gerts
T.M.B. (Dorenda) (v)

Totaal

Oosleílaan.
A.A. (Aínold)(m)

iveroeet<.

lJ.A. 
(Jan) (m)

u

I

I
C)B

I



Lijst 7 Ons-Platteland
Zet ln elk vakje één cijler. Begin rechls, met het laatste cilíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

25

van der Spek,
D,

26Verhagen

28Verdoold,

29Scheer,

30Olieman,
J.J.

31Oudiik
C

32Knolle
J,

33van deí Wel
J.C

34Stingerland
J.

'|
Boer

L
2de Jong,

D

Biemond,
Í

4de Jong
tc

5Boender
wc.

6Stolk.
JP

Heuvelman
CHM,

Zijdeílaan

Ide Vreede,
JJ z

l0Koolhaas-
van den Ban

1lKok

12Slob-Verburg

13lvloslerl,
D,H,

14Verduijn,

't5
Ooms,
J,C

Vonk NoordegraaÍ
J,

16

17

Jansen,
H.

van den Heuvel. 18

19Koelewiin,
HJ

20Zuidbroek,
B,

2l

22

24

de Groot

Berlm,
P

Bos,
HH

de Jong

Subtotaal 1 Subtotaal 2

')
Totaal (1 + 2)

de Jong
P.P

rE

27

7

t

l

ll

ï---

E



t \
1Welteí,

A R. (Lex) (m)

2Kors,
I (lvo) (m)

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

4van Zeijl,
WJ M (Hans)(m)

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

,! +
L

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

7van zei:jl.
K.S. (Krista) (v)

BMughal,
A (Aroen)(m)

ITwigt,
A.P. (Paul) {m)

10Mulder.
J.G. (Joost) (m)

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

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

Laist 8 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

Knuastingh Neven.
R (Ruben)(m)

13

o

Totaal

-

[[FIq-l



L 5
1Rozema,

J.G (Jaap)

2Jansen,
E.G.J. (Linda) L 4

I
3Ventevogel,

T.C. (Tommy)

5
4Cogkun

Z P (Pinar)

5van der wart,
W A. (Tony)

6

R.J (Roben Jan)

h
7van der KemP,

M (Madelon)

8de Jong,
C.O.[L (Carmen)

I
N,lol,

D (Daan)

't0
van der Laan.
J. (Jasper)

1long
JJCK.(Johan)

12van Tienhoven-van der
Hoeven,
J. íJeroen)

13van Geesl
F. (Frank)

14Maarseveen,
lM.C (Marco)

í5Minasian,
A (Armen) I

I

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

16

6

3
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.l

9

Swaans.
M L (Lor,ïL

,5 ITotaal



6Bogovac.
S. (Slobodan) (m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.
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a

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

TA



1de Haaij
N M.W (Nicki) (m) )

2de Jong,
M.J. (trarielle) (v) 1 q

L
3Bogaaíd.

A. (Aíie) (m)

4Nieuwenhuis
C J (KeesJan)(m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7MeeÍkeÍk,
GJ (Jack) (m)

[.4ulder,

A.J. (Arjan)(m)

Speksnrjder.
J (Jan)(m) L

't0
Koetsieí,
H.J.P (Hendrik) (m)

LMeíks.
A.J.tr, (Ad) (m)

12Ooslerom.
C P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 18

o

o

5 LTotaal

1L
8

1l

2J



Liist 12 JA21
Zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts, met het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Pag. 1ó van 18

o

o

7
,l

Breet,
M C. (Marcus) (m)

a
L

1
Smits van Waesberghe.
R PM. (Raymond) (m)

Lens van Bijn.
J M. (Dennis) (m)

2

3

7
q4Sandmann.

N/.PC. ([.4atthijs) (m)

Totaal [[Ej]



IOosthoek,
R.H.J. (Raoul) (m)

2Lammertink,
A G.H.t\,1. (Ton) (m)

.3
Weermeier.
o.Y (Dianca) (v)

L4de Man,
A A (Aad) (m)

Liist 13 GOUD Pag. 17 van 18

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal ï 81,]
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q Nee

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

a

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelirk
stembu reau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten spÍake van een verschiltussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?


