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De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in rnaart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

íf Stembureau, locatie en openingstuden

í a Stembureaugegevens tijdens stemminq

wn thoobqgsqela c'ts L

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag líaand Jaaí T td (van - lol)

r5 1-oa3 2ro3

Adres/locatie slemb!íeau Dag Maand Openingslijden (van - tol)

ól 50 ?1 óo

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

Ad.es/locatie slembureau Dag Maand Openrngstuden (van - tol)

o

csL>

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

?Ó?3

DatJm:

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

XDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

oc lzílr ol

[-T--



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

SHIFT 1:

i Ào slzo LZ

oó
lr

SHIFT 2:

ESÀl

r ío3lzo zS
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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.

Aa ntal geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

6qq

q6

c o

fotaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) 0

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljeften tellon en beoordelen.
Het aantal gelelde 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

Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

E 6+a
F lc1

G L

6BB

o

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H
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ls er een verschil lussen het aantal toegalaten kiezers (rubríek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stommen
(rubiek 4, onderdeel H)?

tr /VEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vetmeld hiorondot hot aanlal keer dat de onderstaande situalies zich hobban vooÍgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hiercodet de andere ve*laringen en hel àanlal keet dat cleze silualies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld 2

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
I

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondar de andero vorklaringen en hel aadtal keet dat deze situalies zich hebben vooígodaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijko verklaringen voor het verschil
Vormold hiercnder het aantdl kéeí dat de onderclaande situatias zich hobben voorgedaan.

I
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Noteer in deze Íubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zíjn in elk geval de voorzitter en minimaal twee anderc stembureauleden.

@lgpi U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

EL
Namen slembuÍeauleden

D Í

o m. Gor,.,r,^

l'1 . v. Ka'u,

L ovÍ5íA

E . Dooct-oee5r

o

8. Stembureauleden aanwezig biJ de telling

1

2

3

4

5

6

7

,|

2



Lrtshummeí en Llstnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Water Natuurlijk q o
2WD 6 í

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) i t q

4 50PLUS q q

5 SGP-ChristenUnie a q

6 CDA z I

7 Ons-Platteland I o
8 AWP voor water, klimaat en natuur 3 o
I Partii voor de Dieren B q

10 Belang van Nederland (BVNL) o B
q í

12 JA21 ? o
'13 GOUO t z

Totaal: 6 + 1
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

1.I BBB

l
-l
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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

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Tettafetnummer

qc \

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator teIhaI
(bij tetverschitten)

L L 9

11 [1,,,J



Pagina 2 van 18

Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hierotfrer de aantallen ín zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hel proces-verbaal van
het stembureau).

a
Aantal geldige stempassen

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

Aanlal geldige kiezerspassen

A hU tt
B ctb
c o

Hel aantal tot de stemming loegelaten kiezers ( À + B + C = D )

Vul hierondet de aantallen in zoals vastgesteld d@í het gemeentelijk stembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F Irl
Aantal ongeldige stembiljetten

Het toaaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

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

a

E h-

G )

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

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder O) en het aantal getelde stembiljetten (rubnek 2 onder H) gelijk?

, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meeí

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

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

o A /v-)

2. Aantal getelde stembiljotten

H

E
U

v

/la. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateeÍde onverklaarde verschil heeft het gemeentelUk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

.r}
Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente) C)

Het aanlal tot de stemming ,oegelalen kiezers door het gemeenleliik
slembuÍeau. Íel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

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

I a

8.2 a;t

o
C Ja. Ga veÍder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

Nee, er ziin minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

qr1

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiliet niet ingeleverd? I

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemold hiorcnder de anclerc ve laàngen en hoa vaak or sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? w

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

o.2 l"q u

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

4

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?



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

Nee

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

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

verzegeld en overgebÍacht 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 peÍ lljst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o
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4. Bij gecombineerde stemmingen



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet ln elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

0

o

a

# (, ,z

2

M E J (N.4argot)(v)

3Hovrngh
E (Eíik) (m)

4de Boeí.
R A (Rens) (m)

z
5Hurjgens,

F.N.J (Fíank) (m)

Veldhuijsen,
C (Chíis) (m) ,
van der Zee.
H (Rieks) (m)

o(--
Kolpa,
B J (Ruud)(m)

de Boon.
R C J (Roban)(m)

)Zwetsloot.
O N (Otto) (m)

Neeleman
A.J C (Arjan) (m)

10

12Dogteíom,
N. (Klaas)(m)

,)
J,

r3Schreuder.
E A (Elske) (v)

'14Clavaux.
MBW (Mark)(m)

15Oskam,
T. (Tim) (m)

16Biljoen
lí H ([,4arvin)(m) 4

17Bongers,
J. (Hans) (m)

18Moratis.
B A (Brigine) (v)

)
19van Zoelen,

A.M. (Agnes) (v)

+I &

(1

t2
q
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1

6

7

8

11

Totaal



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatstè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

4 6
1Geselschap,

J H. (Jock) (m)

5
2Habben Jansen,

C. (Coo (m)

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

I4Jumelet.
VJ A (Vincent) (m)

L
5de Hoog.

J. (Jaco) (m)

LSikkens,
D E (Danièl) (m)

Kreeít,
M.A. (Mick) (m)

6

7

Ivan Hoí,
D H. (Dick)(m) L

a
ITimm-

van Buitenbuíg,
K C (Karin)ív)

?Geíetsen,
A.M.D. (Annemarie) (v)

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

12van den Eiinden,
P F.J (Paul) (m)

Tolaal

10

11

wa



1van Heemst.
w.B. (Wrm)(m) LÍ

1
2Hazelebach

A. (Arjen) (m)

3Heinecke.
J H (Anneke) (v) 11-

4Klappe,
A.L. (Laurens) (m) L1

5van der Boor
WAF(Wrm)(m)

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

7Goudriaan-
de Vries,
G.J. (Gerio) (v)

"L
IFox.

D.W. (David) (m) 1
IDerickx.

C.L. (Coen)(m)

í0van der Graal.
C (Cees) (m)

11Beckhurs.
H. (Helmut) (m)

12Beek,
8.G. (Rob) (m) L

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijleÍ. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.7 van 18

\rn

€--

a

o

7Totaal rffi.



/'l

3 )
1Valk.

H (Jet) (v)

2Mulder.
J W (Joke) (v)

I

3
Orenlhen,
J (Hans) (m) 3

j4Mosch,
A S (Dries) (m)

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

,?

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 8 van 18

o

o

Totaal

l

M



Liist 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van der Spek.
M.C (Martin) (m)
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Naam kandidaat &
kandidaalnummeÍ

Blokland.
J. (Hans) (m)

30

Schippers,
J A (Jan) (m)

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

van deÍ Roest
B. (Bart) (m)

van den B€rg,
C.P.W. (Peler) (m)

6

7

I

o

o

25

den Hollander
L. (Rens) (m)

van der Wende
A (André) (m)

27

26

28de Leede,
J (Jan) (m)

29Heijboer
J P (Paeler) (m)

E ,),

2van den Beígh-Kempenaar
M. (Greet) (v) 3

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

4Spoelstra,
S Í (Sipke) (m)

5Hoogendoorn
J. (Koos) (m)

q

1

I
n
P

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

10van Midden,
PJ (Piet) (m)

11de Jong,
[r.J. (Mart-Jan) (m)

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

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

12

l3

14

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

Nieuwenhuizen.
F.l.L. (Fredeíique) (v)

15

16

H W (Erk) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

17

18

19Bíuin.
A.S J (Alexander) (m)

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

Pool.
H. (Heníi)(m)

21

20

1

de Waal-
van Asperen,
M.l,,il íiraria) {v)

23Vente.
A.J. (John) (m)

van deí Lee.
W. (wim) (m)

&Subtotaal í Subtotaal 2

x 21,

)

1

Grauss,

I 
M.K.A. (Michiel) (m)

1

l

22

24

-ï

r

Totaal (1 + 2)

vEl



1Visscheí,
T. (Teun) (m)

2van Leeuwen,
HGM (Hans)(m)

3Kousiouri,
C (Chíistina) (v) I

4Huizinga,
J (Jos)(m) \,1

5Pronk,
M C. (Maíieke) (v)

6Slappendel,
F E (Fred) (m)

Benard.
A. (Arjan) (m)

8de Leeuw,
A.J. (AÍnold) (m)

9von Merjeníeldl
F H. (FÍils) (m)

B G. (Saskia) (v)

'l'l
Ooslerlaan,
A A (Arnold) (m)

12VeÍbeek.
J A (Jan) (m)

13Laíooii,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van utÍecht.
E.C. ÍChíistine) {v)

15Zijlstra,
w. (Wybe) (m)

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

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met hel laatsle ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.10 van 18

a

o

4

7

10

lq

Totaal



]
1Boer

de Jong
D,

3Biemond,
T

4de Jong
IC

5Boender.
W,C,

6Stolk.
JP

7Heuvelman
C,H M,

8ZijdeÍlaan,

i

Ide Vreede,
J J.

10Koolhaas-
van den Ban
TC G

t1Kok,

12Slob-Verburg
M

13Mostert,
D,H,

14Verdu rjn,

15Ooms,
J,C,

\

16Jansen,
H,

17Vonk NoordegraaÍ,
J.

l8van den Heuvel.

19Koelewijn
HJ I

20Zuidbroek,
B

\
21Bos

H.H

22de Jong,

de Groot

Rerjm.
P

25de Jong,
PP,

Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Knolle,
J

van der Wel,

32

34o

o

Slingeíiand
J,

van der Spek
D.

26Verhagen

Verdoold,

29

30Olieman,
J J.

Scheer

31Oudiik,
C

Subtotaal 1 I

I U

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

B

23

24

L



\ iI
A B (Lex) (m)

2Kors.
I (lvo) (m)

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

4van Zeijl.
W J M. (Hans) (m)

3
5van Beíkel.

C.M.C. (lnge) (v)

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

7van Zell,
K S (KÍisla) (v)

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

ITwigt.
A P (Paul)(m)

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

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

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

\
l3Knuistingh Neven.

R (B'iben) (m)

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

Pag. 12 van 18

o

o

3 -

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

i

__l

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 18

o

o

,ki al Lt
1Bozema,

J G. (Jaap)

2U
2Jansen.

E G.J. (Linda)

3Ventevogel,
T.C. (Tommy)

It
4Coskun,

Z P lPinatJ

5

W A (Iony) I

3
6

B J (Roberl Jan)

1
7van der Kemp

M (Madelon)

8de Jong
C D M (CaÍmen)

IMol,
D. (Daan)

10van der Laan
J (Jaspeo L

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

't2van Tienhoven-van der
Hoeven.
J (Jeíoen)

13van Geest,
F (Frank)

L
14Maaíseveen.

N.1 C (Marco)

'15

416

5

ITotaal

I\,4inasran,

A (Armen)

Swaans,
M L (Lourse)

t



Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Bogovac,
S. (Slobodan)(m)

Pag. 14 van 18

o

o

B

Totaal

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

TTIA

,|



Liist 11 BBB
Zet in elk vakje één ciirer. Beqin Íechts , met het laatste cijíer.
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o

1de Haarj,
N.M.W. (Nicki) (m) il tt q

í 3
I

Ll
2de Jong,

Nl.J. (Marielle) (v)

3Bogaaíd.
A (Arie) (m) w Z

4Nieuwenhuis,
C.J. (KeesJan) (m) /4

3
5de Vos,

P (Petra) (v) *
6Oudijk,

P (Paul) (m) 4,

u
7Meerkerk,

G J. (Jack) (m)

8l\4ulder,
A J. (Arian) (m) %

9Speksnrjder
J (Jan) (m)

10KoelsieÍ.
H.J.P (Hendrik) (m)

lrl\4erks,
A J M (Ad)(m) +

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

ffi q ï

Naam kandidaat &
kandldaalnummer

Totaal



Breet.
M C. (t!4arcus) (m) t 4

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

3Lens van Rijn,
J.L4. (Dennis)(m)

4Sandmann.
M.PC. (t\4atthijs) (m)

B
a\
.Y

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

1

Totaal ?o



,!
Oosthoek.
R.H J. (Raoul)(m) 2

2Lammertrnk.
A G.H.[.4. (Ton) (m)

/L

YD Y (Dianca) (v)

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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



lqrl tr- t8
Pag. 2ètlaal0

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen eneÍzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen zoals
vaslgesteld door het gemeentelijk stembureau?

D Nee

y!,la -, vu ae navolgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaring

o

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau
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(o a)

a) B
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\? +o +o
\i I
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6. Verschillen met de door hèt stembureau vastgestelde lijsttotalen

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

I 2l

3c)


