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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

t1B
AdÍes/localle slembureau

kon EN L,Ë
Dag Maa6d

/Í oJ 20 z 3

Openrngsliiden (van - lot)

ob )o 2 (lo0

Openingslijden (van - lol)

a
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens ín voor elke locatie waar het stembureau
voor kezers open ís.

Dag MaandAdresJlocalre sleínbureau

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maa.d Jaaí Ttd (van - lot)

Datum 3ón^L> o0
waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O n§oe telling vond in het stemlokaal plaals.

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

o UC/

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

7
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Houd pet slembureaulid de tÍjden bijwaarop hel lid bij de zitting aanwezig was

Vooílel1e.s Achiernaam

Voorletleís Achleínaam

Aanwezig op hel slembureau

Dag Maand JaaÍ T[d (van - lol)
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2. Aanwezlgheid stembureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geld ige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

qs6

B Lr8

c O

b':ll

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

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

E 520
F \[

Tel op +

o

G

'rll-t
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4. Aantal ultgebrachte stemmen

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

E NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
E )A ) Verklaar dan hierna het verschiL door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembilreften geteld. Noteer hoeveel slembiljetten er zijn meer geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer ho€veel stembiljetten er minder zijn 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 geen verklaring is voor het verschil

5. Verschll tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Mogelijke veàlaingen voor het verschil
Voímold hieondeí hél aanlal keeí dal de onderslaando silualios zich hobben voorgedaan.

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vermeld hiaronder de andarc ve*latingen en het aanlal keet dal deze silualies zich hebben voorgedaan)

Mogelijke vetularingen voor hot verschil
Vormold hierondq hel aanlal keq clal de onalélstaande situatios zich hobben voorgedaan.

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(venneld hieÍondet de andora veíklaingon on hal aanlal koer dal deze sttuatiés zich hebben voorgedaan)
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Bezwaren van kiezers6

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kíezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon ín 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 teling is onjuist.

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

Lgtgai noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

x

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

(

o
Waren er onregelmatigheden oÍ bijzonderheden tidens 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 moest worden ontruímd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

x

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteer in deze rubríek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dal zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Elg U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

rnuCt fYl ln.>L( Í

Namen stembuíeauleden

? 5.^2 utr<-,

I .,»e.Qo

{ C'CIz
(

í1

\. Ve,nnewrL OO

o

8. Stembureauleden aanwezlg bij de telling

,|

2

4

5

6

7

1

i2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

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

LrlshummeÍ en Lijslnaem

í Water Natuurlijk

2 VVD

3 PartÍ van de Arbeid (P.v.d.A.)

5 SGP.ChristenUnie

6 COA

7 Ons-Platteland

8 AWP voor water, klimaat en natuur

9 Partii voor de Dieren

10 Belang van Nederland (BVNL)

,I í BBB

12 JA21

í3 GOUD

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

4 sOPLUS

I
LLiI
t i

[[
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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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.s{À< Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vul[en door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafetnummer

Lt FS

Naam

Tafetleider
\t{-

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

L 4 I

TesÈ uot Vorrt cna>rsche

ta,« R,1

L
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " lqe poo^ e^ à-L

Locatie stembureau (indien het een mobiel stsmbureau betreff, ,rrt, o"t inl (: f f d C St À tl4 ! 4$(

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezeGpas)

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

o Hel lotaalaantal getelde stembilieflen ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op'

ls het aantal toegelaten kiezers (rubÍiek 1 ondeí D) en het aantal getelde stembilietten (rubíek 2 ondeÍ H) gelijk?

O Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, maar het stembureau heeft een veíklaring gegeven vooí het verschil. vul hieronder het aanta I stembiljetten in dat meer

of minder is geleld, en neem de verklaÍingen over. Ga daama verder met rubriek 4

'1. Aantal toegelaten kiezers

Lr 86
LtB

IJ

53

2, Aantal getelde stembiljetten

51'+
11
q

532

B

c

o

E

H

F

G

3. Verschit tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiuetten

E Nee. er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van íubriek 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

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

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

4.2 +8'-
8.2 q8
c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 ) 533

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljelten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschil lussen het aantal toegelaten kezers en het aantal getelde stembiljetten. VeÍmeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

1

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? 4
Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(venneld hieíondet de andeíe verklaringen en hoe vaak or sprake van was)

Hoe vaak is er geen veÍklaring voor het verschil?
1

L)

o.2

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

0i Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben vooÍgedaan.
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Zijn er stembiljetten. stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

B Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege

Noleer hier hel aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetrofíe n.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per tijst en per kandidaat



1van Cappelle,
M.J (Josien) (v) 5 ')_

2Kwee,
M.E.J. (À/argot) (v) L t..

3Hovingh,
E (Erik) (m)

4de Boer,
R A (Bens) (m) 5

5Huijgens,
F N.J. (Frank) (m) 1

6

7van deÍzee,
H (Rieks) (m)

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

9de Roon,
R.C.J. (Bobin)(m)

't0
Zwetsloot,
o N (otto) (m)

11Neeleman,
A.J C (Arjan)(m)

12Dogteíom,
N. (Klaas) (m)

13 ,\
1

Clavaux.
N4.B.W. (Mark) (m)

'15
Oskam,
L (Tim) (m) 1
Eiljoen,
lí H. (Marvin)(m) L

17

L
18[.4oratis.

B.A. (Brigitte)(v)

l9van Zoelen
A Ív1 (Agnes) (v) 3

Liist 1 Water Natuurlijk Pag. 5 van L8

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

\
a

Veldhuijsen,
C. (Chris)(m)

Schíeudeí,
E.A. (Eiske)(v)

14

'16

Bongers,
J (Hans) (m)

Totaal o



tGeselschap,
J.H. (Jock)(m) 3 1

2Habben Jansen.
C. (CoD (m) I

I3van Naula Lemke.
J C.L. (Jacqueline) (v)

4Jumelet,
V.J.A. (Vincent) (m) \

5de Hoog,
J. (Jaco) (m) 1

6Sikkens
D.E. (Daniét) (m) 1

7Kíeetft,
M.A. (t/'lick) (m)

8van Hol.
D.H (Dick) (m) 1

ï
Timm-
van BLritenburg,
K.C. {Karan)(v)

10Gerretsen,
A.M.O. (Annemarie) (v) 3

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

12van den Ërjnden,
P.F.J. (Paul) (m) 1

Lijst 2 VVD
Zel in elk vak,e één cijÍer. Begin rechts , mèt het laatstè ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.6 van 18

o

o

(Totaal O



Ivan Heemsl.
W.R (Wim) (m) 5 L

2Hazelebach.
A. (Arjen)(m) .1-

L n
3Heinecke,

J.H. (Anneke)(v)

4Klappe,
A.L (Laurens)(m) 5

L5van der Boor.
w.A.É (Wim) (m)

6van Durn,
M J. (Menno) (m) I

7Goudriaan-
de Víies.
G.J (Geíio)(v) 3

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

IDeíickx,
C.L. (Coen) (m)

l0van deí GíaaÍ.
C. (Cees) (m)

11Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

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

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet ln elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.7 van 18

o

o

&Totaal trL



L 4
1Valk,

H. (Jet) (v)

2Mulder
J.W. (Joke)(v)

3Drenthen.
J. (Hans)(m) 1

1
4l\íosch,

A.S. {Díies) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 8 van 18

o

o

Lijst 4 SOPLUS

Totaal M



Liist 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiíer

Oosterwijk
C.A. (Maíco) (m)

van Midden.
PJ (Piel)(m)

't0

Pag.9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Blokland,
J (Hans) (m)

30

a I

o

26den Hollander.
L. (Bens) (m)

van der Wende.
A (Andíé)(m)

Heiiboer
J.P (Pieter) (m)

2A

29 a

2van den Bergh-Kempenaar
M. (Greet) (v)

1

3van deí Ham.
J.W (Jan Willem) (m)

'7

a
cGroenendijk-de Vries

H A (Hilde)(v)

4

5

6

7

8

Spoelslra,
S T. (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J (Koos) (m)

van der Roest
B (Bart)(m)

Schippers.
J A (Jan) (m)

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

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

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

12

13

14

J W (Wrm) (m)

1
15Veídoes,

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

't6
Nreuwenhurzen
FIL (Fredeíique)(v)

Wassink.
H w (Erik)(m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

18

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

de Víies.
W.A (Walter) (m)

19

21

20

Pool,
H. (Henri) (m)

de Waal-
van Aspeíen,
M M. (Maíia) (v)

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

22

23

25

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

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

Subtotaal 1 J Subtotaal 2

1Totaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

(,

de Leede.
J. (Jan)(m)

van deí Spek,
M C (Martin) (m)

1

A

17

J4
öo

l



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 10 van L8

o

o

1Visscher,
T. (Teun)(m) _\_

.)
)

L2van Leeuwen.
H G.[/ (Hans) (m)

3Kousiouri.
C (Chíislina)(v)

4Huizinga,
J (Jos)(m)

5Pronk,
M.C. (Maíieke)(v) 2-

6
6Slappendel.

F E (Fred) (m)

2_
Benard
A (Arjan) (m)

Ide Leeuw.
A J (Arnold) (m)

l_von Meijenleldi,
F.H. (Fíils)(m)

't0

B.G (Saskia) (v)

11Oosteílaan,
A A. (Arnold) (m)

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

13Laroo0,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Ukecht.
E.C. {Christine) ív) I

15Zijlstra.
w. (wybe) (m)

16Gerts.
TMB (Dorenda)(v) T

7

I

Totaal lfiH



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Eoer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Knolle,
J

van der Wel,
JC

32

34O

o

Slingerland,
J

Slob-VeÍbu19. 12

26

27

Verhagen
AJ

28

Scheeí

30Olieman,
JJ

Oudtjk
c.

't.J
2de Jong,

D

3Biemond,
T,

4

1

6Stolk.
JP

7

I

I

Heuvelman
C H,M

Zijde aan,

de Vreede
JJ.

10Koolhaas-
van den Ban.
Í,C,G

1tKok,

13tvlostert,
D.H

14Verduiin,

l5

16

Ooms,
J,C,

Jansen,
H,

Vonk NoordegraaÍ
J

t7

18

19

21

20

22

van den Heuvel

Koelewrjn,
H.J

Zuidbroek
B,

23

24Rerjm.
P.

25de Jong
PP

Subtotaal I

Pag. 11van 18

1

29

van deí Spek,
U

VeÍdoold,

de Jono
tc

I

I aoenoe,
WC

-

l
Bos,
H,H

de Jon9.

IAP
]oe croot.
AJ

--r-----T---

oSubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

LI ru
[[tr



Laist I AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

IWelter.
A R. (Lex)(m) -̂L -a

2Kors,
| (lvo)(m) a

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

4van Zeijl,
W.J.t.4. (Hans) (m) Z

]
van Berkel.
C.[/.C. (lnge) (v)

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

5

6

2
7van Zeijl.

K.S (Kíista)(v)

8t'.lughal,
A. (Aroen) (m) 5

9Íwigl,
A.P (Paul) (m)

10Mulder,
J.G. (Joosl) (m)

1,|Smit,
J.J (John) (m)

Smit.Baggers
G (Geke)(v)

13Knuistingh Neven,
B (Ruben)(m)

II

3 O

12

Tolaal



Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met hel laatsle ciiÍer.

a

o

1Bozema,
J G (Jaap) 0 t

3 o
2Jansen,

E.G J (Linda)

1

1 L

Ventevogel,
T.C (Tommy)

Coskun,
Z.P. (Ptoat)

3

4

5van der Wart,
W A (Tony)

26

R.J. (RobertJan)

L
van deÍ Kemp,
M. (Madelon)

de Jong,
C D.[,] (Carmen)

7

8

1

1
9Mol,

D. (Daan)

l0van deí Laan.
J (Jasper)

11ong,
J.J C K (Johan)

12van Tienhoven-van der
Hoeven.
J. (Jeíoen)

't3
van Geesl,
F. (Frank)

14[,4aarseveen.
M C (Marco)

15Minasian,
A (Armen)

16Swaans.
M.L (Louise) 1

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

_13

[[I§]il



Bogovac,
S. (Slobodan) (m) 5

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 18

o

o

Totaal

1

r



1 6
,|

de Haaij,
N.M.W. (Nicki) (m)

9_ 52de Jong.
M.J. (Maíielle)(v)

3Bogaard,
A. (Arie) (m)

L4Nieuwenhuis.
C.J. (KeesJan)(m)

5de Vos,
P (Pelra) (v)

6Oudijk,
P. (Paul) (m)

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

Mulder.
A J. (Aíjan) (m)

ISpeksnijder.
J. (Jan) (m)

t0Koetsier,
H J.P (Hendrik) (m)

L11Merks.
A.J.M. (Ad) (m)

12Oosterom.
C P (Naels)(m) 1_

Laist 11 BBB
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1.5 van 1.8

o

a

Totaal ffi



J 9
tBíeet,

M.C. (Marcus)(m)

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

3Lens van Rrin,

J M. (Dennis) (m) )

I4Sandmann.
trr.PC. (Matthiis)(m)

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hel laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

a

o

)Totaal tr



b
2Lammerlink

A.G H.M (Ion) (m)

3Weermeier.
D Y (Dianca) (v) 1

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

,L

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Oosthoek.
R.H J. (Raoul)(m)

Pag. 17 van 18

o

o

ITotaal

1
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ls er voor een of meer lijsten 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

B- Ja -> Vulde navolgende tabel in en geeí zo mogelik een verklaing

o

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelirk stembuÍeau op het verschil

o 1a3 o\ei \(Ítr)rtrtrJ d.U Sernf,rr1
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen
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