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o

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoog heemraadschap van Schieland
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In te vu[ten door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopnem ing wordt verricht

i I
tl

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adíes/locane slembureau

uo'o Ji6 Du- 'IoÉ1**,1r it .LIJ L \
Opeorngslijden (van - lol)

o'l LI JO

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

Dag MaandAdres/localre slembuÍeau

?4 ? 3

Op€nrngslijden (van - tol)

í b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oag Maand Jaar Tiid (van - lot)

Datum it Cidtj JC

o
Waar vond de telling (op lrstniveau) plaats?

.el.De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1o

aJ

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 openingstuden

Dag Maand Jaat

03

[-T-t

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

t6



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Houd per stembureaulid de tiden bij waarop het lid bii de zitting aanwezig was

SHIFT í:
Aanwezig op het slembureau

DaS Maand Jaat Tijd (van - iol)FI SCrfi'TL Zo L\ 06 3o I 5- kt
í\4t i r( t^rvJic I9 D\ u'L \ ab 3o

ltl Br)etf tE 05 Ur'L\ ab Lct

Mc$ut 20'LJ c'b !c t Íl 
", 

'r-

b.r Nèi^vzosv 0\ c"b '\'i) l\ ks

o SHIFT 2:

VooÍletters Achleínaam Dag À,4aand Tiid (van - lol)

t1A tl oqC( o\ I \o (l

7oZ I \ ?a cr0 zo
ít Itnt Yeg>È ul -?t-t Z r5 7c.t zO
-r Rc:orvts t5 o1 )oZ\ is j (, oo ?a

l5 -tt-l $7ttZJ t§bc od ZO

Voorletlels Achlernaam Dag luaand Titd (van - tot)

o Uon UÉCn r5 oi )o)a 2l oo 6o ?c,

$[cet rN(íN ,) O(' O0 za

ií&|
c §t LLS

t\ ks-

2o't 3it

A \I ? c

b 5t o1
15 d

c
? 7o L5-)I

L S, t ql L'\

AKruta.$)

TELLERS:

tZIl)
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewUzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aantallen bii elkaar op.

Aantal geld i9e stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

ótv
B i0tr
c

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik 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

Aantal blanco stembiljetten

Totaal aantal getelde s,emmen ( E + F + G = H )

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

E 76t
F Lt

G ,.|
:)

+?8

3. Aantal toegelaten kiezers

4. Aantal ultgebÍachte stemmen

Aanta I ongeld ige stembiljetten

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

F /VEE -) 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 zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er zijn meer geteld

Mogelike votulaingen voor het verschil
Vemeld hierondat hel aantal keet dat da onderstaande situatias Zich hebbon vootgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel ls uitgereikl

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veÍmald hierondor de anclerc vetklaingen an het aanlal keet dat deze siluatios zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

EÍ ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zÍn geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder do anderé veÍklaringen en hel aanlal keer dat deze situalias zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

5, Verschll tussen het aantal toegelaten kiezeÍs en het aantal uitgebrachte stemmen

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiorondar het aantal keet dal de ondo$laande silualies zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



Bezwaren van kiezers6
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilik 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 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 niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lgt3.g! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauledan die bi de telling aanwezig ziin
Dat zin in elk geval de voorzitler en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

lr d u(
Namen slembuíeauleden

o, frLtn otw

P. vav- Hesío

o -r ksow,s

K ïz*ens

vas Voo-*^c

F. Stoekx

o

L Stembureauleden aanwezig bij de telling

,|

2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lristnummeíen Lilshaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

'l Water Natuurliik I
/t

3
2WD ,a 4/_

3 PartU van de Arbeid (P.v.d.A.) I n a.T
Ll I

5 SGP-ChristenUnae I

6 CDA o
7 Ons-Platteland I I

I AWP voor water, klimaat en natuur 5 2
I Partij voor de Dieren I Í\

í0 Belang van Nederland (BVNL) I 6
11 BBB 3 _3

't2 JÀ2',l é ,)

13 GOUD 7

Totaal: + o 3

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

4 sOPLUS
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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
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vullen door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

2ís

Naam

Tafetteider

*-h

o

o(J t
Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

L L 4

l-1 uo.* Na s{.

fi€ Ct"^
iH .ÀJ.ctq

CL.,"e*,1 w
I

4
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzondorlijk doze bulage in.

NummeÍ stemburea " 11 q
T

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) 8,,-' 2lor,\

o

Vul hierondar de aantallen in zoals vastgesteld doo( het stemburoau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

B /ol
c o

Hel aanlal tot de stemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A qq

§

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

F 1L

O
Het toaaalaantal getelde stembiljetlen ( E + F + G = H ) É 17T]t V11

E 1À

G 3

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

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

O Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het veÍschil. Vul hieronder het aantal stsmbiljetten in dat meer

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

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

s. 
"G

1. Aantal toegelaten kiezers

o

2. Aantal getelde stembiljetten

?17

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke list zijn uitgebrachl bij elkaar op.

4

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.



Pag. 3 van 18

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2 6ï r

4.2 loQ
c.2

I

ö

Het aantal lot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijh
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 ) +15

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn mééí stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er meer geteld?

È Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er mindeÍ geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde slembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zijn.

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

k

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hiercnder de andero verklaringen en hoe vaak et spQke van was)

R

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

o.2

ls hel aantal loegelaten kiezers (D.2) en het aanlal getelde stembiljetlen (rubriek 2 onder H) gelijk?

,_

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

.l
Z
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

tr Nee

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

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen. volmachtbewiizen of kiezerspassen dal is
aangetroffen.

a

5. Aantal stemmon per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o



Liist 1 Water Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Cappelle.
M J. (Josien) (v)
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o

o

q
, 3

I 2
2

L

Z

Hovingh
E (Eíik) (m)

de Boeí.
B.A. (Rens)(m)

3

4

5Huijgens,
F.N.J (Frank) (m)

Veldhuijsen,
C (Chris)(m)

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

IKolpa,
B J. (Buud) (m)

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

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

llNeeleman.
A J C (Arjan)(m)

12Oogterom,
N (Klaas) (m)

Schreuder.
E.A. (Elske)(v)

1

Clavaux.
M.B.W. (Maík) (m)

Oskam,
T. (Im) (m)

14

15

16Biljoen,
M.H. (Marvin) (m)

17Eongers
J. (Hans) (m) 1

l8Moratis.
B A. (Brigine) (v)

5
't9

van Zoelen,
A M (Agnes)(v)

Totaal

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

lïï51

Kwee,
M.E.J ([.4argot)(v)

1

l

tr

H

13

l5I



5 (
1Geselschap,

J H (Jock) (m)

1
2Habben Jansen

C. (Coo (m)

3van Nauta Lemke.
J C L. (Jacqueline)(v) /\

4Jumelet,
VJA (Vrncenl) (m)

5de Hoog,
J (Jaco) (m)

6Sikkens.
D.E. (Daniél) (m)

7Kreetft.
t/.4. (t,4ick) (m)

Bvan Hol.
D.H (Dick) (m)

ITimm-
van Builenburg,
K.C (Karin) {v)

10Geíetsen,
A.t'LD. (Annemane) (v)

11Kolsteí.
J S (Jeroen)(m)

12van den Eijnden,
PFJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cljfer. Begln rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

II

!l
À

1l
4
rl
l
l

l

Totaal m



I I

1van Heemsl,
w R (Wim) (m)

(.
2Hazelebach.

A (Arien) (ín)

3Heinecke.
J.H. (Anneke)(v) I

q
4Klappe,

A.L (Laurens) (m)

a
5van deí Boor.

WAF (wim)(m)

6van Duin.
t\4.J (Menno) (m)

')

L
7Goudriaan'

de Vries,
G.J. ÍGeíio) (v)

78Fox.
D.W. (David) {m)

IDerickx,
C.L. (Coen) (m)

10van deí GíaaÍ.
C. (Cees) (m)

11Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

12

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakie één cljÍeÍ. Begln rechls , met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 7 van 1,8

O

o

lgeet<,
I R.c. tnout l.t l!

L +Totaal tr



1Valk
H. {Jel)(v) L q

t-
2Mulder

J.W (Joke)(v)

1
3Drenthen.

J (Hans) (m)

d
4lVosch,

A.S (Díies)(m)

("5Veíkoelen.
PJ.H.D. (Ellen) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één cijÍer. Eegin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 8 van 18

o

o

[T-EtïTotaal



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag.9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I 5
van deí Spek
M.C. (N.4artin)(m)

van den Bergh-Kempenaar,
[I. (Greet)(v)

1

2

2
)

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

Spoelstía,
S.r. (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J (Koos) (m)

I
van der Roest
B. (Baít) (m)

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

6

7

8Groenendijk-de Vries,
l-1.4. (Hilde)(v)

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

10van l\,4idden.

PJ. (Piet) (m)

1íde Jong,
M.J. (Mart-Jan)(m)

12

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

'13

14

15Verdoes.
W J. (Willem-Jan) (m)

16Nieuwenhuizen.
F.l.L. (Frederique) (v)

17Wassink,
H.W. (Eíik) (m)

18den Uil,
J. (Jan) (m)

í9Bruin.
A S.J. (Alexande0 (m)

20de Vries,
W.A. (Walleí) (m)

4J
21Pool,

H. (Henri) (m)

de Waal-
van Asperen,
M.l'/l. íL4aíia) ív)

A.J (John) (m)

24van der Lee,
W. (Wim) (m)

25van den Berg,
C.PW. (Peter) (m)

26den Hollandeí,
L. (Bens) {m)

27van deí Wende,
A. (André)(m)

28de Leede,
J. (Jan)(m)

29Heijboer,
J.P (Pieteo (m)

30Blokland,
J. (Hans) (m)

2_ I
Subtotaal 1 Subtotaal 2

2 ITotaal (í + 2)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnumme.

4

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

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

22

23

!



qL
IVisscher,

Í (Teun) (m)

L
2van Leeuwen

H G.t'/'l (Hans) (m)

?U
Kousiouri.
C (Christina) (v)

Huizinga,
J (Jos) (m)

a
-J

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

6Slappendel,
F E (Fred) (m)

7Benard,
A (Arjan)(m)

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

9von MeijenÍeldl.
F H (Frits) (m)

L10

BG (Saskia) (v)

11Ooslerlaan.
A A (Arnold) (m)

12Veíbeek,
J.A (Jan) (m)

4
r3Larooij,

K. (Kees) (m)

Lt4Eskes-
vàn l.ltÍecht.
E C (Christine) (v)

L
15Ziilstía,

W (wybe) (m)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

o

Gens,
T.M B (Oorenda) (v)

16

o

[[tj.lo

3

i
5

Totaal



6
íBoer,

2de Jong,
D,

3Biemond,
T,

-j

4de Jong,
tc.

5

1
6Slolk

JP

1
7Heuvelman,

C,H,M

8Zijdetlaan,

9de Vreede
J,J,

Koolhaas-
van den Ban,
T.C.G

11Kok,

12Slob-Verburg,
M,

13Mostert,
oH.

14Veíduijn,

15Ooms,
JC

'16

17

18

19Koelewijn,
H.J,

20Zuidbroek,
B

Bos,
HH.

22de Jong,

23de Groot,

24

de Jong,
PP

Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1

Verhagen,

27van derSpek,
D,

2AVerdoold,

29Scheer,

30Olieman,
J J.

3'rOudijk,
C.

32Knolle,
J,

33van der Wel,
J.C.

34Slingerland,
J.

J

t 1Subtotaal 1 o
)
tTotaal (1 + 2)

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

Boender,
WC

10

Jansen,
H,

Vonk Noordegraaf,
J

van den Heuvel,

21

8eijm,

Subtotaal 2

25



b
1Welter,

A.B. (Lex) (m)

2Kors,
l. (lvo) (m)

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

')van Zei)l,
W.J.M. (Hans) (m)

van Berkel.
C.i, C (lnge)(v) L o

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

van Zeijl
K S (Krista) (v)

8Mughal,
A. (Aroen)(m) )

9Twigt.
A.P. (Paul)(m)

1

10Muldeí.
J.G. (Joosl)(m)

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

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

Knuistingh Neven
R (Buben)(m)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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tBozema,
J.G. (Jaap)

1
I

Jansen,
E.G J. (Linda)

3Ventevogel.
TC (Tommy) L

1 L
4Coskun,

Z P (Pinar)

W.A. (Tony)

)
6Vonk,

R.J. (Robeí Jan)

0
7van der Kemp.

[.4 (líadelon)

1

Ide Jong.
C.D M. (Carmen)

IMol.
D. (Daan)

10van deí Laan
J {Jaspeo

1'long,
J.J.C.K. (Johan)

'12van Taenhoven-van der
Hoeven,
J. (Jeroen)

13van Geest,
F. (Frank)

14Maarseveen,
M.C (Marco)

15Mrnasian,
A (Armen)

16Swaans,
M.L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijíer. Begln rechts, met het laatste cljÍer.

Naam kandideat &
kandidaatnumme.

L
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Bogovac,
S. (Slobodan) (m) I 6

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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4 ,t1de Haaij,
NMW(Nicki)(m)

.)
4

2de Jong,
M.J (Marielle) (v)

3

I
4

5de Vos,
P. (Peka) (v) 1

6O0dijk,
P (Paul)(m)

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

IMulder.
A J. (Arjan) (m)

ISpeksnrjder
J (Jan) (m)

r0Koetsier,
H J P (Hendnk)(m)

11Meíks,
A J.M (Ad) (m) 4

12Ooslerom
C P (Niels) (m) 4

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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E;d
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n. 1rrrey 1m1

JNieu*enhu,s.
C.J. (KeesJan) (m)

L
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IBíeet.
M.C. (Marcus) (m)

2Smrts van Waesberghe,
B.PN.4. (Raymond){m)

12
3Lens van Bijn,

J.M (Dennis)(m)

4Sandmann.
MPC (Malthijs)(m)

g

Liist 12 JA21
Zet ln elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laalste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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'')
J

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

2Lammertink,
A.G.H M. (Ton) (m)

3Weeímeier,
D.Y (Dianca)(v) L

L
4de Man.

A.A (Aad) (m)

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechls , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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6. Verschillen met de dooÍ het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembuÍeau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelrk stembureau?

! Nee

o

o

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

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

LÍsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembu reau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

1 133 í 33
L 8z 8z
3 '1 zl 4',Ll
Lt \1 qi
S

,L1 2t
6 3o 3o
? 11

€ sz SZ

3 18 3E
'l <.> 4( 1(
11 8.r Bz --)

1't Ot 6t ----

13 l 1

LUstnummer en
-naam

11


