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Dee[ A

In te vutlen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023

I

L 2 I

I I

r
128-WS23-Huis van de Wijk Zevenkamp

I

Proces-verbaal
Hoogheem raadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard
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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

Dag Maand Openingsttden (van - tol)

/{ s

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Ja{ T,id (van - lol)

Datum ZOZ LA3A
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

AdÍeVlocatie slembuÍeau

7 o) .) c)

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

AdÍerlocale siembuÍeau 0a9 Maand

À 2t oo

a
Openingstrjden (van - ror)

o

51o i

3

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

rT l

I [-T-t
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bi de zitting aanwezig was

P.anwezig op h6l stembuÍeau

DaS Maand Jaat Trtd (van - lot)

l^tÀ]
latl
[í4-1
aLil

P

W
RHP

[+Íï7- 3- ) )L E-AL\ c't o0

)a

ÀoÀ\ trT.Fd
fiAtZrv+
Cnv {,L

J cl

ÀcÀ VTFC
f,.>, VTE;

o SHIFT 2

Voorlelt€rs Achlernaam DaS Maand Tild (van'tol)

O

c
[frl
tafr"l

tí jc
I ) 3o

c)

Oc)

UU

TELLERS:

Voorletlers Achternaam Oag Maand

, o YN UAI! D€í
#

20 t- n-Ma [rd?a

()

n(xLr,<", /í c'5
-c) lu,l 3 CT a )

1í t1
l"L tw74., c)

e
c, S.

-P n

L)

g)

H t-\ t; dz ,2' L3
\/ l c? 7rl73

tgt03
tu
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3. Aantal toegolaten kiezers

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

Aantal qeldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

Ltó3

B I I

c c,

Totaal aantal toegelalen kiezers ( A + B + C = D ) 5 4

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellon 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 5-to
Aantal blanco stembiljetten

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

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

G b

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal ongeldige stembiljetten

ET s-
H 571
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5. Verschll tussen het aantal toegelaten kièzers en het aantal uitgebrachte stemmsn

ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kíezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebnchte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

*wrr + Ga dan door naar rubriek 6.

'a)n + verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hierondet het aanlal keer dat de ondeíslaande slualios zich hobben voorgedaan

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vermold hieronder de anclere ve*latingen an hat aanlal keer dat de2e silualies zich hobban vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vetnolal hiercnder do andare varklaringen èn het aantal keer dat dezo siluaties zich hebben vootgedaan)

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Veímeld hiercnder hel aanlal keeÍ dal cle oncloíslaande silua es zlch hebben vooígedaan.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

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

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig oÍ blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuíst.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dít 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.

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden oÍ bizonderheden tijdens de stemming en telling?
VooÍbeelden: een of meer slembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig h ede n en bijzonderheden

(a!-a\^ .-p rFà^"t Vee
t1-^§- b . Y- ortv^ a- I

6. Bezwaren van kiezers

7. OnregelmatighedenofbljzondeÍheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telllng

Noleer in deze rubríek de naam van alle stembureauleden die biide lelling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vootzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

Lq!!ep; U vult in rubiek I alleen de namen in.

Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen stembuíeauleden

R r
Sl-

o \r./
Y^o

Cz

\J

o
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LrlslnummeÍ en Lijslnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel É,

o

o

1 Water Natuurlirk + I

2WD 3 .)
_)

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) t O
4 5OPLUS

-')l
5 SGP-ChristenUnie Í 6
6 CDA 2 3
7 Ons-Platteland 1 3
8 AWP voor water, klimaat en natuur 2 4
I Parti, voor de Dieren (t F,

'10 Belang van Nederland (BVNL) q
11 BBB t)

I

12 JA21 l_1 I

13 GOUD L

5 t oTotaal:
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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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=À=

Gemeente
Rotterdam

a

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

Tettafelnummero
2. 3. v

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

L 2 8

\.
I o r.^ K oe- po«rtl L

J, lllut (
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stemburea afzonderli jk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrBft, vult u dat in) I4t la
?

Vul hieronder de aantallon in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

\)C 4

B 6l
c C)

Z.*uro,^

o

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Hèt eenaal tol de stemming toegelaten klezerc ( A + B + C = O )

í. Aantal toegelaten kiezers

SL4

Vul hieronder de aantallan in zoals vastgesteld dooí het gemeentelijk stemburaau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat É

a

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Hel tolaalaantal geaelde stembiljelten ( E + F + G = H )

F a
G 5

5L4

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek '1 onder D) en het aantalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

E!. Ja. Ga verder met rubriek 4

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

oÍ minder is geteld, en neem de verklaÍingen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

463

o

2. Aantal getelde stembiljetten

5l\

H

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

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getclde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelÍk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembuÍeau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

c.2

Hea aantal tot de stemming toegelalen kiezers dooÍ het gemeenleliih
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

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

o
t-l Ja. Ga verder met rubriek 4

C Nee, eí zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. vermeld hoe

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

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 er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring vooÍ het verschil?
(vefineld hierondet da andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was)

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

D.2

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Hoe vaak is er geen veÍklaring voor het verschil?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

t! Nee

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

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

o

5. Aantal stemmen per lijst cn per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombinèeÍde stemmingen

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

veÍzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuuÍscollege.



Liist 1 Water Natuurliik
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummeí
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a

o

{-) q1van Cappelle,
M.J (Josien)(v)

2Kwee
M.E.J (Margot)(v)

a
é_

3Hovingh.
E. (Erik) (m)

4de Boeí,
B.A. (Rens)(m)

5Huiigens,
FN J (Fíank)(m) I

6Veldhuijsen,
C. (Chris)(m)

Kolpa,
B.J. (Ruud) (m)

de Boon,
B.C J (Robin) (m)

7

8

I

van deí Zee.
H. (Rieks)(m)

10Zwetsloot,
O.N. (Otlo) (m)

I

1'lNeeleman.
A.J C (Arjan) (m)

12Dogterom,
N. (Klaas)(m)

l3Schreuder.
E.A (Elske) (v)

Clavaux,
M.B.W. (t'/ark) (m)

Oskam,
Í. (Tlm) (m)

14

15

16Baljoen.

M.H. (Marvin) (m)

17Bongeís,
J. (Hans) (m)

l8Moratis.
B A. (Brigrte) (v)

19van Zoelen.
A.M. (Agnes)(v)

i

l

I TTotaal



2
1Geselschap,

J H (Jock)(m)

2Habben Jansen.
C. (Coo (m)

3van Nauta Lemke,
JCL (Jacqueline) (v)

4Jumelel,
VJ A. (Vincent)(m)

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

("\

/-
6Srkkens.

D E. (Danièl) (m)

7Kreelft.
M A (Mick) (m) I

I

8

I

10Geíretsen,
A.M D. (Annemarie){v)

11Kolster,
J.S. (Jeroen) (m)

12van den Eijnden,
P ÉJ (Paul) (m)

Liist 2 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer

Naam kendidaal &
kandidaatnummer
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o

o

a''t

) 3Totaal

2

van Hoí,
D H (Oick) (m)

I rmm-

van Ruitenburg,
K.C. (Karin)(v)



1 0
1van Heemst

w.B. (Wim) (m)

3
2Hazelebach

A. (Arjen)(m)

1 v3Heinecke,
J.H. (Anneke) (v)

q4Klappe,
A L (Laurens)(m)

5van der Boor,
W.A.F. (Wim) (m) 1

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

q7Goudliaan-
de Vries,
G.J. (Geíio) (v)

4Fox,
D.W. (David) (m)

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

10van der GraaÍ.
C. (Cees) (m)

11Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

12Beek,
R.G. (Rob) (m) 1

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí
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o

o

I

1)

Totaal l111 lö I



0 3
,|

H. (Jet) (v)

t1
5

2l ulder,
J.w. (Joke) (v)

3Díenlhen.
J (Hans) (m)

4Mosch.
A.S. (Dries) (m)

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

Zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Liist 4 SOPLUS

E
E

-TTotaal T



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

van der Spek,
M.C. (Manin) (m)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

a

1

26den HollandeÍ
L (Rens) (m)

27van deí Wende.
A (André)(m)

de Leede,
J. (Jan)(m)

29Heijboer.
J P (Pieteo (m)

30Blokland.
J (Hans) (m)

+
.)2van den BeÍgh-Kempenaar,

M. (Greet) (v)

1

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

4Spoelstía,
S.T. {Sipke) (m)

)
5Hoogendoorn

J (Koos) (m)

6van der Roesl
B. (Barl) (m)

)Schippeís,
J.A. (Jan)(m)

Groenendijk-de Vries
H.A. (Hitde) (v)

7

I

9Oosteíwijk,
C.A. (N4arco)(m)

10van Mrdden.
PJ. (Piet) (m)

I
11de Jong,

[,1.J. (N4art-Jan)(m)

12van der Slik.
H J. (Helmerl)(m)

r3Weijers,
J.W. (Wim) (m)

14Grauss,
N4.K.A. (Michiel) (m)

't5
Verdoes,
W.J. (Willem-Jan) (m)

16Nieuwenhuizen.
Él L. (Frederique)(v)

17

H W (Erik) (m)

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

8ruin.
A.S.J (Alexander) (m)

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

19

2l

20

Pool,
H. (Henri) (m)

22de Waal-
van Asperen.
M M. (Maria) (v)

23Venle,
AJ (John) (m)

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

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

24

25

Subtotaal 1

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

-T-riI
-k 

t6l

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

[T.tí



qIVisscher,
Í. (Teun) (m)

2

H.G.M. (Hans)(m)

1
3Kousiouri.

C. (Christina)(v)

4Huizinga,
J (Jos)(m)

5Pronk.
trr.C. (Maíieke) (v)

6Slappendel,
F E (Fred) (m)

7Benard,
A (Arjan)(m)

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

Ivon [IeijenÍeldt,
F.H (Frits) (m)

10

B.G (Saskia)(v)

11Oosterlaan,
A.A. (Arnold) (m)

12Verbeek.
J.A. (Jan) (m)

13Larooii,
K. (Kees) (m)

14Eskes"
van Utrecht.
E.C. (Christine) (v) 2

15ZijlsÍa,
w. (wybe) (m)

16Ge^s.
T.ir.B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechls, met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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3

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

Heuvelman,
CHM,

Zijderlaan

Kok,

de Jong
D

de Jong
tc.

Eoender
WC

Stolk,
JP

Biemond,
Í.

de Vreede,
J J,

Koolhaas-
van den Ban,

12

13

14

Slob-Veíburg

Mostert,
D.H

Veíduijn

15Ooms,
J,C

16Jansen,
H

17Vonk NoordegíaaÍ
J,

18

19

20

van den Heuvel,

Koelewijn
HJ

Zuidbroek
I

2l

23

24

25

8os
HH

de Jong,
PP

de Jong,

de Groot,

Reijm

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Boer
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Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Veíhagen, 26

o

o

.)
J

31

27

29

30

32

34

van der Spek
o.

Verdoold,

Olieman
JJ

Ot/dijk,
c

van der Wel.
JC

Scheer,

Knolle
J

Slingerland,
J.

Subtolaal 2

1 3

l

1

rlir?l

28

1

1-----..1

I
T--------',]

Totaal (1 + 2)

l@ 1o



1Welter,
A.B. (Lex)(m) j

2Koís,
I (lvo) (m)

3Boks,
G M. (Geraíd) (m)

4van Zeiil,
W.J M. (Hans) (m)

van Berkel,
CMC (lnge)(v)

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

7van Zeí|,
K S. (Krista) (v)

0/--
8irughal,

A. (Aroen) (m)

ITwigt,
A.P (Paul) (m)

10I'Iulder,
J G (Joost)(m)

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

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

13Knuistingh Neven
R. (Ruben) (m)

Liist 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, mèt het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal
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2 (
1Rozema,

J.G. (Jaap)

4
I I2Jansen,

E.G.J. (Linda)

1
Ventevogel,
T.C. (Tommy)

1 q4Coskun,
Z P (Pinar)

5van der waít,
W.A. (Tony)

6Vonk,
B.J. (Bobert Jan)

7van der Kemp,
M (Madelon) 1

1
8de Jong,

C.D M (Carmen)

9Mol.
D (Daan)

10van der Laan
J (Jasper)

't1
ong,
J J.C.K. (Johan)

12van Tienhoven-van der
Hoeven,
J. (Jeroen)

r3van Geesl,
F (Frank)

14Maarseveen.
M C. (Marco)

1
15Mrnasian.

A (Armen)

,
I

16Swaans,
M.L. (Louise)

Zel in elk vakie één cijler. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

( 7Totaal

Lijst 9 Partij voor de Dieren

3
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L-!

____I_



ólBogovac,
S (Slobodan) (m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begln rechls, met het laatstè ciiÍer.
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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.4
J oD

1de Haaii,
N [,1.W (Nicki) (m)

()
1-

de Jong,
M J. (Maíielle)(v)

3Bogaaíd,
A. (Arie) (m)

4J
4Naeuwenhuis.

C.J (KeesJan)(m)

I

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudiik,
P (Paul) (m)

7Meerkerk.
G J (Jack) (m)

IMulder,
A.J (Aíian) (m)

9Speksnijder,
J (Jan) (m)

10Koetsier.
H J P (Hendíik)(m)

L{
't1

Merks,
A J.M (Ad) (m)

12Oosterom,
C.P (Niels)(m) 1

L

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatsle cijÍer.
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7 2Totaal

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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2 qtBíeet,
M.C. (Maícus) (m)

L{
2Smits van Waesberghe

R PM (Baymond)(m)

3Lens van Rijn,
J.M. (Dennis) (m) q

t-t
4Sandmann.

MPC (Matlhrjs)(m)

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakie één cijleÍ. Begin rechts, mèt hel laatste ciirer.

Naam kaídidaat &
kandidaatnummer
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1Oosthoek,
R H J. (Raoul) (m)

2Lammerink
A G.H.[L (Ton) (m)

I
JWeeÍmeier.

D Y (Dianca)(v)

4de Man.
A A (Aad) (m)

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechls , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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6. Vercchillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals yastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

a

a

Liistnummer en
.naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

il D6È I I 1 2_ t I v^N .,\\T- oNGÈL oi6

E- Ja -> Vulde navolgende tabelin en geef zo mogelijk een verklaing.

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


