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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 Hoogheemraadscha p van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

1b I 5 0l L o 1,,3

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

Dag Maand

Adres/localre slembLrreau

2oLf

Dag líaand

oo

Openinqslrjden (van - lol)

0r Jo LT 00

Openingsrrjden {van - roi)

O
Adres/lo.alré slembuÍeau

1b Stembureaugegevens tijdens !9lI!g (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jax Trid (van - lot)

Datum
_5 OO

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

lle.stwdt TJD, cLhov<-,

o] Z) Ic

í. Stembureau, locatle en openingstijden

TIr-[t [-T-t
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SHIFT I:
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Àanwezig op het slembuÍeau

Oag Maand Jaat

Pr,: ftnnq

I I i r^íh^.

LC L3

to 11

0b 30

Tijd (van - lol)

06 3c

0b 30

3AÍ

iÍ Jlrat, t5
Va^ 'J, krlk, 03

W,lLU,'t r

f* tkLtrath

t-)

oJ
LO L3 15 3'

t

o SHIFT 2:

o Voorleileís AchleÍnaam

Iorr [n5h
Dag Maand

\J L\J t

Lo z\
o (\

\ \ OJ )
L L,

LL)

Dag Maand

0?

Í)c tlo: i5
IJ
lÍ
lí

Trjd (van - lol)

01

5tnt 'tu

hn, lt I

UI

I UU

I 0L

R-a,rn b c{lros at
2r ol

I 5 t)
j

03
','0 LJ5I 5I 3ó

0l Dh 3C

0ó 30

II

J a l )0 () ()

) 0l lc 00

h o1 aJ () ()

PI IV O\1

j o I ')0

P OI OO

Vr6r\Jt \,bvr ul o ()d

2. Aanwezlgheid stembureauleden

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

TELLERS:

1.Í
t5 LD L 3 30

1Í

t5
t(

\\ ) \

i0

I

L 0()
Tijd (van-lot)

JC

--T-t

\
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldiqe stempassen

Aantal geldige volmachtsbewilzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers as

Aantal geldige kiezerspassen

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

8sB
B lq
c t

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin 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 {zt
Aantal blanco stembiljetten

Aanta I ongeld ige stembiljetten

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

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

o

F I

G ï

:r)

qllD

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

tr /VEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
E JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vefineld hieronder hol aanlal keet dal de ondé§laande silualies zich hobbon voorgedaan

o
Aanlal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaíing is voor het verschil
(verfield hieíondet de andora verklaringen en het aanlal keeí dat dezo silualias zich hebben voorgedaan)

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

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 hierondeí de anderc vetklaringen en hel aanlal keel clal cleze silualies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegolaten kiezers en het aantal uitgebrachto stemmen

Aantal keren dal er geen verklaring is voor het verschil

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veftneld hiorcnder hel aanlal keeí clal de ondoBlaande siluaties zich hebben voorqëdaàn.



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwarcn van kiezers tijdens de stemming: het slembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaÍen van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordl niet bekendgemaakt, het resultaat van de tellíng is onjuist.

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

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

\

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: 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 moesl worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

X
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Omschrijí de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle slembureauleden die bii de telling aanwezig zijn

Dat zijn in elk geval de vooÍzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glg U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

e/r)(_,

a

a

-logc ( d{ I1

2 /z
3 v

4 Sn nne lerhr,rsf-

A 4._5

6

7



Pag.9 van 10

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

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

trjslflummer en Lijslnaam

I Water Natuurlijk zl5

2WD it6

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

4 SOPLUS rq

5 SGP-ChristenUnie tz

6 CDA \S

7 Ons-Platteland L

I AWP voor water. klimaat en natuur Zq

9 Partii voor de Dieren rlt
10 Belang van Nederland (BVNL) L

í1 BBB
t1s

12 JA21 i(
13 GOUO

vul het totaal in bii Rubriek 4, onderdeel E.a
Totaal: III

I
I
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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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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Tettafetnummer

Lk í

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroleur

o

7 6

t) Lwl/t/

\zr"..0"-
Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

§ 9-^



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bulago in.

Nummer stembureau i í
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

1. Aantal toegelaten kiezers

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

het slembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantat totde stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A

o c 0

B 7

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

openbaar líchaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembilietten G

Het totaalaantal gelelde stembilieíen ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke liisl zijn uítgebracht bii elkaar op

E /7 0
F L

o /?7

3. Verschil tussen hot aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten

( Ja. Ga verder met íubriek 4

tr Nee. maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil Vui hieron der het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is getel d, 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

Pagina 2 van 18

(,r3

o

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal blanco stembiljetten

t

H

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D)en het aantal getelde stembil.ietten (rubriek 2 onder H) geliik?
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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 kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteldi

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2

s.2

c.2

Het aanlal tot de stemming toegelalen kiezers door het gemeentelii*
sÍembureau. Íel op! ( A.2 + B-2 + C-2 = D.2 )

ts het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aanlal getelde stembiljetlen (rubiek 2 onder H) gelijk?

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder slembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar hel verschil tussen het aantaltoegelaton kiezers en hel aantal gelelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

a
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het veÍschil?
(vemeld hierondet de anderc ve*lanngon en hoe vadk et spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
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Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewrzen ol kiezerspassen van een andeÍe verkiezing aangetÍoffen?

B Nee

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

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

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

o

5. Aantal stemmen per lflst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

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



,|
van Cappelle,
N,l.J. (Josien)(v) q I

q o
2Kwee.

[.4.E.J. (tr4aÍgot) (v)

Z
3Hovingh,

E (Eíik)(m)

4de Boeí.
B.A. (Rens) (m) 5-
Huijgens,
FN J (Frank) (m)

6Veldhuijsen,
C (Chns)(m)

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

Kolpa,
B J. (Ruud) (m)

7

3
9de Roon

R C.J (Bobin) (m)

10Zwelsloot.
O.N (Otto) (m)

Neeleman
A J.C. (Aíian) (m)

12Doglerom
N (Klaas) (m)

í
t3Schreuder,

E A. (Elske) (v)

o
14Clavaux.

M.B W (Mark) (m)

15Oskam.
T. (rim) (m)

-)
-)

Bilioen,
M.H (Marvin) (m)

lBongers
J (Hans) (m)

Moratis
8.4. (Bíigitte) (v)

3
19van zoelen,

A NI (Agnes)(v)

Liist 1 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatstè ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 5 van 18
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o

.1
LTotaal

n
t-,/

0

8

11

0I

16

17

18

hrl



Liist 2 VVD Pag. ó van 18

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

o

o

q 51Geselschap,
J H (Jock)(m)

I
2Habben Jansen,

c. (Co0 (m)

3 7

7

van Nauta Lemke.
J C L. (Jacqueine) (v)

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

3

4

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

6Sikkens,
D.E. (Daniël) (m) 3

i
7Kreeít.

M A (Mick) (m)

van Hoí,
D H (Dick) (m)

Timm-
van Buitenburg

8

I

KC Karin
10Gerretsen,

A.M D. (Annemarie)(v)

ttKolster,
J.S. (Jeroen) (m)

12van den Eijnden,
P FJ (Paul) (m) I

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

il
ol

4
0

I

l

t [r 417



7 51van Heemst.
w R. (wim) (m)

I
2Hazelebach.

A (Arien) (m)

3 )
3Hernecke,

J.H. (Anneke) (v)

3
4Klappe,

A.L. (Laurens) (m)

5van der Boor.
W.A.F. (Wim) (m)

I
6van Duin.

M J. (Menno) (m)

Z
7GoudÍiaan-

de VÍies,
G.J (Gerio)(v)

7
8Fox,

D.W (David) (m)

Derickx,
C.L (Coen) (m)

10van der Graal
C (Cees) (m)

11Beckhuis,
H. (Helmut) (m)

I
12Beek,

R.G. (Bob) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

O

Totaal

_l_0

I

-[Tr]r-]E



IValk.
H. (Jet) (v)

1
2l\.4ulder,

J W (Joke) (v)

1

3Díenlhen,
J. (Hans) (m)

lt
4Mosch,

A S (Ories) (m)

5

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiíer

Pag. 8 van 18

o

o

I ,l

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

lll
t0l

i Verkoelen.

lPJ.H.D. 
(Ellen)(v)

1

Totaal tr



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍèÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Spek.
N4 C. (Martin) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

2

3

o

o

26den Hollander
L (Rens) (m)

27van der Wènde
A. (Andíé) (m) ó

28de Leede,
J (Jan) (m)

29Herjboer.
J P (Pieteo (m) /
Blokland,
J (Hans) (m)

L
,

Spoelstía,
S T. (Sipke) (m)

Hoogendoorn.
J (Koos)(m)

4

5

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

D

/-
Gíoenendiik-de Vries
H.A. (Hilde)(v)

10

7

I

9

Schippers,
JA (Jan) (m)

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

van lvliddén.
PJ. (Piet) (m)

_u
t)

r)
11de Jong,

M.J. (N4arl-Jan) (m)

_L
(.)

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

Weijers,
J.W. (Wrm) (m)

12

13

o
Grauss.
M.K.A. (Michiel) (m)

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

15

)
16Nieuwenhuizen.

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

t)

D

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

17

r8

't9

Wassink,
H.W. (Erik) (m)

den Uil,
J (Jan) (m)

?
de Vries.
w A (Walte4 (m)

Pool,
H. (Heníi)(m)

21

20

van Asperen.
M M {Maíia) (v)

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

22

0
0

van deí Lee,
W (Wim) (m)

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

24

25

71
Subtotaal 2 0

7Totaal (1 + 2)
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I

1

14

L

T

Subtotaal 1

l



Liist 6 CDA
Zet ln elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag.10 van 18

o

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

16

1Visscher,
T (Teun)(m)

1 ?
2van Leeuwen.

H G.M (Hans) (m)

)
Kousroufl,
C (Chíistoa)(v)

Hurzrnga.
J (Jos) (m)

3

4

ö
Pronk.
M C. (Marieke) (v)

6Slappendel,
F.E (Fíed) (m) t)

7Benard,
A. (Arjan)(m) h

1)
de Leeuw,
A.J. (Arnold) {m)

von MeijenÍeldt,
ÉH. (Frils) (m)

9

o
1

10

1IOosleíaan,
A A (Arnold) (m) l')

12Veíbeek,
J.A. (Jan) (m) /)

D
Larooij,
K (Kees)(m)

Eskes-
van UtÍecht,

't3

't4

f)
o

15Zijlstra,
w. (Wybe) (m)

I STotaal

U

I van Vuren.

I B c. (Saskia) (v)

8

to



Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met hel laatsle ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 18

de Jong,
D

Biemond,
Í
de Jong
t.c

Zijderlaan,

de Vreede
J J,

Koolhaas-
van den Ban.
TC G

Kok

de Gíoot

Reijm,
P

2

6

7

8

6'

0

o
34I

0

Slingeíand
J

10

'

o

24

25

C)

a

26

27

2AVerdoold

Verhagen

van deí Spek,
D,

o

a

o31

29

30

32

Olieman,
J.J

Scheer

Oudijk
c

Knolle
J

33van der Wel,
JC,

O

c
O

()

O
o

ó

c

ó

o
o
f)
o

ö

o
O

12

13

14

15

16

-11

l8

19

21

21,

Slob-Veíburg

Mostert,
D,H.

Verdu ijn,

van den Heuvel

Koelewijn,
H.J,

8os,
HH

de Jong,

Ooms,
J,C

Zuidbroek.
I

ö

0

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

de Jong,
PP

lr

BoeÍ 1

h

3

4

5

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l
to__l

Boendeí,
WC

Stolk,
J. P.

Heuvelman,
iCH.M

Jansen.
H,

l
o

Vonk Noordegraaí,
J.

Subtotaal 1
-I

b



,5 5

o
A.R (Lex) (m)

1

2

q
3Boks.

G.[4. (GeÍard)(m)

l 3

var ze\l,
W.J.tr. (Hans) (m)

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

4

5

LjKrol
A N (Nelleke)(v)

2

5

\an zei ,

K.S (Krista) (v)

Mughal,
A (Aroen) (m)

7

I

ITwgt.
A P (Paul)(m) 0

O
10Mulder.

J G (Joost) (m)

o
11Smil,

J.J. (John) (m)

12Smit-Raggeís
G. (Geke) (v) i

O
't3

Knuistingh Neven,
R (Buben) (m)

II

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

B tl

Kors.
I (lvo)(m)

-1

-+

Totaal



(, 5
IRozema,

J G. (Jaap)

5 ?
2Jansen,

E.G J. (Linda)

i
3Venlevogel.

Í.C. (Tommy)

?
4Coskun,

Z P. lP.nat)

5van der Wart.
W.A (Tony) n

6

R.J. (Robert Jan)

7van der Kemp.
M (Madelon)

1 1

5
8de Jong,

C.D.M. (Carmen)

9[4o],
D. {Daan)

10van deí Laan.
J. (Jaspeo

I
l1ong,

J.J.C.K (Johan)

van Tienhoven-van der
Hoeven
J. íJeroen)

,l

13van Geesl.
F. (Frank)

14Maarseveen,
M.C (Marco)

1
l5Minasian.

A (Armen)

6

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

o

Swaans
M.L (Louise)

16

f 3Totaal

12



Eogovac,
S. (Slobodan)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

Pag. 1"4 van LB

1

b

[rll,l



2 3
1de Haaii.

N.[r.W (NickD (m)

I 3
2de Jong,

ILJ. (Marlelle) (v)

3Bogaard.
A (Arie) (m) o

4Nieuwenhuis.
CJ (KeesJan) (m) o

t

5de Vos,
P (Petía) (v)

6Oudijk
P (Paul)(m) §

?Meerkerk.
G.J. (Jack)(m)

BMulder,
A.J. (Arjan) (m) 0

oSpeksnijder,
J (Jan) (m)

o
10Koetsier.

H.J P (Hendrik) (m)

11Merks
A.J.M. (Ad) (m) L

b
12Oosteíom,

C P (Niels)(m)

Liist 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 18

o

o

tl 5Totaal

0



'|
Breet.
M.C. (Marcus) {m) ) L

I
2Smits van WaesbeÍ9he

R PM (Baymond) (m)

3 l

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

4

o

o

í

Lens van Rijn.
J.Nl (Dennis) (m)

Sandmann.
MPC (tua[hijs) (m)

I

Totaal 3



Liist 13 GOUD
Zet in elk vakjè één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. 17 van 18

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

4

o

a

Lt
I

Ooslhoek.
B H.J (Baoul) (m)

Lammenink,
A G.H.t',4. (Ton) (m)

1

2

3

D Y (Dianca)(v) L
L

ITotaal
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Ll Nee

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

a

O

Lrstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
dooÍ
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteli.,k
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

IZ \é )5 6tn yr'(/r'9

/ t<ó t47 lZj.-,<-t \ oír-\ &W
t7( aO \ rÀrt a--'l r1d

U ] /71 oo CSO rt-^^-lt-.-\
Ë- )

O

ls er voor een oÍ meeÍ lijsten spÍake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

v6\*-

=T


