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o Proces-verbaal
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o In te vu[len door het stembureau (voorzitter) op
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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

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

AdÍeílocat€ stembuÍeau Oag Maand

lqí

AdÍes/locat e slembureau Dag Maand

1b Stembureaugegevenstijdens!gl!!.!.S(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand JaaÍ Trld (van-lol)

Datum t§ 2íiJL )z 3(. ös

t5 Dó 1ul3 DT 30
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Openrngstrlden (van - ioo

lr a0

o

o

) íI t n t fn J huhusuz

o

í. Stembureau, locatie en openlngstijden

Opeflingslild€n (van - lol)

23
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

N De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

f-T-t
[-T---]ITt

[-T--



2. Aanwezigheid stembureauleden

Vooílelteís Achlernaam

Aenwezig op h6l stemburcau

DaS Meand Jaet Tiid (van - lol)

Don 0 i3 C, f 3D t5 30

[)otdusurn ) r0,r 3 0t }D rl
L\ar rien lol3 DT 30 5

J(tuc lD13 0 30 L.
J

t5 ,10 2 3 3c\ t5 3

o
Dag Maand Tijd (van - lol)

03 lu l3 to
M l\+tr,l rO

r ?@vt Du rn nt 03 eu x3
nrr^ Tuldz.r r5 L)3 ,0 li r5 1D z3 t()

[tr]
ELJ 

-l
Tahrcucht I 5 0i )ó I 3 5 lLr

tÈzncllq"Fsac\t O LOL\ t s (-.)

TELLERS:

Oag Maand Trld (van - toi)

o Tn--t
tTt

[\\qn&octr<l z\ oo io
o5 ')o L 1\ ó()

,) 1
é-J rO

A 0)

I 03 l0

5

03 D5

03 5D

03

F rtt l5 3u 1-3

z3
lÍ a

1 3

CS oI

23

r§ LÖ 2 z&
f(dr*,^. cI
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT 1:

D}

SHIFT 2:

Voorlellers Achlernaam

L) .\

t1

ro

r5

De4)'4

V
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vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachlbewizen en kiezerspassen in b, A, B en C
Tel bi D de aantallen bi elkaar op.

Aantal geldige stempassen 26s
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B q)-
Aantal geldige kiezerspassen c .)

o
U gaat nu de stembiljetten lellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en lel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 3ö2
Aa ntal blanco stembiljetten F r-{

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

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

o

30)

G
I

3o

3. Aantal toegelaten kiezers

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

4, Aantal ultgebrachte stemmen

Aantal ongeldige stembiljetten

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)?

8 NEE ) 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 ziin méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zrn meeÍ getèld

Mogelijke verklaringen voor hel verschil
Vermeld hieronder hel aantal keer dal de onderslaande situaties ,ch hebben voorgeclaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vemeld hiercndot de andere verklaingon on h6l aanlal kaer dat dezo situalios zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er mindeÍ ziin geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemold hierondet heÍ aantal keer dal de onderslaande silualies zich hebben voo.geclaano

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
(vemeld hieronder de andere verklaingen an hot aantal keet dat deze situalies zch hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelat€n kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen



6. Bezwaren van kiezers

Pag. ó van 10

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
VooÍbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: hel stembureau is moeilijk 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 lelling wordl niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het slembureau het niet eens is met de
kiezer. Heefl het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
L4gIj;Ë 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 tellíng?
voorbeelden: een oÍ 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 moest worden ontruímd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal belnvloedden de kiezer.

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

LgÈgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig b'rj de telling

Noteer in deze rubríek de naam van alle stembureauleden die bij de lelling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Lglgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembureauleden

\J rcL'119\ vcln filcler
GlerCrëccc hr

t fe^.nke Y sgr\

(À ()(-ÀG Tcrhr hF

Í!,^ olc),,n1

^(
,,(" /\

t

,| Àccal 'o f)rv-r:r r . 1). sr-.r-t'.!

2

4

5

6

7

,|

I
2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

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

Lrjslnummeí en Lrjstnaam

Totaal:

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

'I Water Natuurlijk

2WD

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 50PLUS

5 SGP-ChristenUnie

6 CDA

7 Ons-Platteland

I AWP voor water, klimaat en natuur

I Partij voor de Dieren

í0 Belang van Nederland (BVNL)

í1 BBB

12 JA21

í3 GOUD

III

-r [[
II
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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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=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

o Tettafetnummer

Naam

Tafe[leider

Tafetcontro

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

T 4 5

\\
(^
U

À

l' i?r'rt o r(u

2D3



U itkomsten per stembureau

Vul voor olk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, I L,lS
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreff, vult u dat in)

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

a
Het aantal tot de slemming toegelaten kiezers ( A a B + C = D )

Vul híaronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het gemeentelik stembureau/stembureau vooÍ het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

a H el toaaalaa ntal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

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

ls het aantal toeg€laten kiezers (rubriek 1 onder O) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal Stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama veÍder met rubíiek 4

í. Aantal toegelaten kiezers

26s
qz

7

2, Aantal getelde stcmbifetten

3ot

t

3c.é

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

Pagina 2 van 18

Aantal geldige kiezerspassen

A

B

c

D

E

Aantal blanco stembiljetten F Li

G

H

Nee, €r is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembuÍeau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2
? é€

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 AL
Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2 o

Hea aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stemburcau. Íel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er ziin méér stembilietten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er meer geteld?

*, Nee, er zijn 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.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hieronder de andeíe ve*laringen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

)o>

\

t

o.2

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andeÍe verkiezing aangetroffen?

p;rt'tee

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

aangetÍoffen. Deze stembescheiden moeten in apaÍte pakken worden veÍpakt en worden

vezegeld en oveÍgebÍacht naar het college van buÍgemeester en wethouders/het bestuurscollege

o

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

Zie volgende pagina's.

o

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



1van CaPpelle,
M.J. (Josien)(v) ? q

2Kwee.
M.E J. (Maígot) (v)

)j
Hovingh,
E (Eíik)(m) j

4de Boer
R.A (Rens) (m)

5Huijgens,
FN J (Frank)(m)

,.)
<_

6Veldhuijsen,
C (Chris)(m)

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

8Kolpa,
R.J. (Ruud)(m)

Ide Roon,
R.C.J. (Bobin) (m)

10Zwetsloot.
O.N. {Ono) (m)

llNeeleman.
A.J.C. (Aíjan) (m)

12Oogteíom.
N (Klaas) (m)

13Schreuder,
E A. (Elske) (v) 2

14

15Oskam,
T (Tim) (m) i

16Biljoen,
M H (lvlarvin) (m)

17Bongers,
J (Hans)(m)

18Moratis,
B A. (Brigitte) (v)

19van zoelen.
A lí (Agnes)(v) \

Lijst 1 Water Natuurlijk Pag. 5 van 18

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

o

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

2

3

Clavaux,
ir.B W ([Iark)(m)

Tolaal -T-Isild



Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

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

o

o

\ q,|
Geselschap,
J.H. (Jock)(m)

2Habben Jansen,
C (Cor) (m)

.Z

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

4Jumelet.
VJ A. (Vincent) (m)

5de Hoog,
J (Jaco) (m)

6Sikkens,
D E (Danièl) (m)

7Kíeettt,
M.A. (Mick) (m)

Ivan Hor,
D.H (Dack) (m) 3

\

Timm-
van Buitenburg,

Geíetsen,
A M.D. (Annemaíie) (v)

10

9

3
11Kolster,

J S. (Jeroen)(m)

12van den Eijnden.
P F.J. (Paul) (m)

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

TTtrW



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

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

o

o

Ivan Heemst.
w B (Wim) (m) (.( 3

2Hazelebach
A (Arjen) (m) \

Heinecke.
J.H. (Anneke) (v) \

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

5van déí 8oor.
WAF (wim)(m) \

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

7Goudriaan.
de Vries.
G J. (Geíio) lv) 2

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

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

van der Gíaal
C (Cees) (m)

10

9

q
11Beckhuis.

H (Helmut) (m)

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

r

J

Totaal
T [laI



Liist 4 soPLUS Pag. 8 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

'|
Valk,
H. (Jet) (v) Ll

2Mulder
J W (Joke) (v) t

3Drenlhen
J (Hans)(m)

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

5Verkoelen,
P.J.H.D. (Ellen) (v) ]

II

lE t)



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Pag.9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Leede,
J (Jan) (m)

Heijboer
J P. (Pieler) (m)

Blokland,
J (Hans) (m)

2A

29

30

o

o

van den Beígh'Kempenaar
M (Greet) (v)

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

2

3

4

5

6

7

I

SpoelstÍa,
S.T. (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J (Koos) (m)

van der Roest.
B (Bart) (m)

IOosterwijk.
C A (MaÍco) (m)

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

de Jong,
M J (Mart"Jan) (m)

van dér Slik.
H.J. (Helmert)(m)

11

12

Weijers,
J w (W'm) (m)

Grauss.
MKA (Michiel) (m)

14

15Veídoes.
W.J. (Willem-Jan) (m)

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

17Wassink,
H W (Enk) (m)

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

18

19

20

21

den Uil,
J. (Jan) (m)

Pool,
H (Henri) (m)

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

\
de Waal-
van Asperen,
M M. (Marja) (v)

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

23

24

25van den Beíg.
C.PW. (Peler) (m)

26den Hollander
L (Rens) (m)

27van der Wende
A (Andíé) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

L

5
1

Schippers.
J A (Jan) (m)

Groenendrjk-de Vres
H A (Hrlde)(v)

-l

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

-l
Totaal (1 + 2)

[-re



1Vrsscher,
T. (Teun) (m) I

2van Leeuwen,
H G.N4. (Hans) (m) t

3Kousiouri,
C (Christina) (v)

4Huizinga.
J. {Jos) (m)

5Píonk
M.C. (Maíieke)(v)

6Slappendel
F.E (Fíed) (m)

7Benaíd
A. (Arjan)(m)

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

9von Meijenfeldt.
F H. (Frits) (m)

l0
B.G. (Saskia) (v)

11Oosterlaan.
A.A. (Aínold)(m)

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

l3Larooij,
K (Kees)(m)

14Eskes-
van utrecht.
E.C. (Christine)(v)

l5Zijlstra,
W (wybe) (m)

't6
Gerls,
T.M.B. (Dorenda) (v) \

Liist 6 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rèchts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. 10 van L8
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T
Totaal



t
2de Jong,

D,

.Z

Biemond
T

4de Jong,
t.c.

5Boendeí
WC

6Slolk.
J. P.

7Heuvelman
CHM

8Ziidetlaan,

9de Vreede
JJ

10Koolhaas-
van den Ban,
TC G.

11Kok

12Slob-Verburg,

13Mostert
DH,

'14
Verdurjn.

15Ooms,
JC

16

17Vonk Noordegraal,
J

18

19

21

20

KoelewUn.
HJ

Bos
HH

Zurdbroek,
B

22de Jong

de Groot

24Beiim,
P

25de Jong,
PP

Liist 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één caiÍer. Begin rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandadaatnummer

Boer,

Pag.11van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

26Verhagen

van der Spek,
D.

28

\31

29

30

32

Olieman
JJ

Oudijk
c.

Scheer,

Knolle
J,

van der Wel

34

t,\ I

5

1

Verdoold,

Slingerland,
J,

van den Heuvel.

Jansen,
H

fl

-l

I

Ir
T

Subtotaal í Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



1Welter.
A R. (Lex)(m) o

2Kors.
I (lvo) (m) t

3Boks.
G M. (Geíaíd) (m)

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

5van Berkel,
C.N4.C. (lnge)(v) t o

6Krol
A N (Nelleke) (v)

7van Zeiil.
K.S (Krasta) (v) I

8Mughal,
A (Aroen) (m)

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

10Muldèr
J.G. (Joost) (m)

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

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

13Knuistingh Neven,
R (Buben) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

a

o

Totaal wI.)



1Rozema,
J.G (Jaap) i L

d
2Jansen.

E.G.J (Linda)

3Venlevogel,
T.C (Tommy)

4Coskun,
Z.P (Pina0 \ I

5

6

7

8

Mol,
D. (Daan) 2

10van deí Laan,
J. (Jaspeo

11ong,
J.J C K (Johan)

van Tienhoven-van deí
Hoeven.
J. (Jeroen)

\
van Geesl
F (Frank)

14Maarseveen,
M.C (Marco)

15Minasian,
A (Armen)

16Swaans,
M.L (Louise)
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

q q

2
8".".-*
W.A. (Tony)

Vonk.
R.J (Boben Jan)

trd",'G,np'
trr. ([radelon)

de Jonq,
C.D.M. (Carmen)

q

1-

-r-E
Totaal



1Eogovac.
S (Slobodan)(m) \ T
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Zet in elk vakjè één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Tolaal I-TTT7]



Ide Haarl
NMW (Nrckr)(m) I\

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

Bogaard,
A (Aíie) (m) 2
Nieuwenhuis.
C.J (KeesJan)(m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

6

7

IMuldeí,
A J. (Aíjan) (m)

\Speksnijder.
J (Jan) (m)

10Koetsier,
H.J.P (Hendrik) (m)

211Merks,
A.J.M (Ad) (m)

12Ooslerom.
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
Zel in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met hel laatste cliÍer.

Pag. 15 van 18

o

o

L 6

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Oudrtk,
P (Paul) (m)

Meerkerk,
G J (Jack)(m)

2

3

4

I
Totaal



7
Smits van Waesberghe.
B.Ptí. (Baymond) (m) t

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

tl
4Sandmann.

MPC ([Ianhijs) (m)

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls, mèt het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Breet.
M.C. (Marcus) (m)

o

o

Totaal

1

2

i--[f\T.]



1Oosthoek.
R H J. (Baoul) (m) )

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

JWeermereí.
D Y (Dianca)(v)

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de l'ran,
A A (Aad)(m)

4

o

o

Totaal

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18
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ls er voor een oí meer lrsten sprake 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?

tr Nee

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

Liisttotaalzoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het veÍschil


