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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

Adres/localre slembuíeau Dag Àlaand Openingsluden (van , tot)

I 5 oj Zo?-3 0? 3o

o
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke localie waar het stembureau
voor kieze8 open is.

Adres/local € slemburca! Deg Maend Openingsl,jden (van - lot)

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

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand JaeÍ T,ld (van-lol)

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

I ,oiríÀ-4 l8

í. Stembureau, locatie en openingstiiden

Datum:



2. Aanwezigheidstembureauleden
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Houd pet stemburcaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zifting aanwezig was

VooÍletteÍs Achternaam

Aanwezs op hel stembureau

Dag Maand Jaat
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Vul hieronder de aantallen geldige slempassen, volmachlbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen íqP
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezersoas)

B 7ó
Aa ntal geldige kiezerspassen c o

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E [,,,

Aantal blanco stembiljetten F r.]

Aantal ongeldige stembiljetten

Íel op +

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

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

o

U

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G "l

I

3. Aantal toegelaten kiezers

D 6r

(H
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ls er oen verschil tussen het aantal loegelaten kiezers (rubriek 3, ondardeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

tr /vÉE ) Ga dan door naar rubriek 6.
d lA ) verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembilieften getèld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hioronder het aahlal keet dal de onderclaande situatios zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndet de andeíe ve*laringen on hel aantal keet dal deze siluaties zich habben vooryedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zUn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel 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 uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondeí do andere vorklaringen an het aanlal kéeÍ dat deze situalies zich hebben vootgedaan)

.<.

'J
I

Z

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiez€rs en het aantal uitgebrachte stemmen

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelike verklaringen voor het verschil
Veífield hioronder het aanlal keeÍ dat de ondeíslaande siluaties zich hebben voorgodaan.

\ -'1 (". V\ ö .a^r..\



Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers 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 telling is onjuíst.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is meÍ de
kiezer. Heeft hel slembureau een reaclie op hel bezwaar? Noteer die dan ook.
Let oD: noteer geen persoonsgegevens van kiezers,

\Ag
o 0

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

cp.a
.t

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niel gekomen, de sÍembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aÍ en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

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

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

S c S !'í "1

\^ v\ " tr'' ! C C. ,^ L^{ !'
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6, Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

7. OnregelmatighedenofbijzondeÍheden
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Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen stembuíeauleden

o

o

n l<<u- f,5ekr nk

M.o'.fco 2-

f'\ozre[ t*\ c-r,.., oxk o. * p

Bc.t @s
a

l,rJasset w)s Ltc{ l, "-,ek H,.,rt \ef

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minímaal twee andere stembureauleden.

1

2

3

4

5 ha'n"kq,t[e- S n.l.,LenS

6

7

1

2 u'Jot^!qi -S o ",.qí
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LrlshummeÍ en Lijstnaam

o

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

I Water Natuurlijk ,ï3

2WD 6z

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) tr3

4 sOPLUS Z3

5 SGP-ChristenUnie rt
6 CDA {,

7 Ons-Platteland

8 AWP voor water, klimaat en natuur óo

9 Partij voor de Dieren
._) )

10 Belang van Nederland (BVNL) I
1,I BBB

1')L(-

12 JA21 ,&

í3 GOUD í

6.*Totaal: III

Li
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maalt 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=\,
Stembureaunummer

o Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

a Teltafelnummer

1 la
Naam

Tafetteider

Tafelcontroteur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

T 4 9

\ tvt ?&,>
Í4rt,L fr:r-,r4Crrl

1_l C-tiJ Owct<n

Gemeente
Rotterdam

In te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam
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U itkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau l{o-l
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) 18

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

Aantal geldige stempassen

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

O Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlal tot de stemming loegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieroder de aantallen in zoals vastgasteld door het gemeentelijk slembureau/stembureau vooÍ het
openbaar líchaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E

Aantal blanco stembiljetten F 43
Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaantal getelde stembilietten ( É + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zin uitgebracht bi elkaar op

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, maar het stembureau heeft 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.

3 à\e* t,i [ll''t
u U*.fqt\

v,.'rf,t "aVt^^[,o.,t S a,e c\epc.rruAtlC/,

P)

B o
c

G 5

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

-) 
^\€r^/\,{Pcr$&"

.{,r^ írri q4'ten^ d.c.^ T\U'

1. Aantal toegelaten kiezers

D (

2. Aantal getelde stembi[etten

66;H

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



Aantal geldige stempassen

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

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

A.2 5qs

c.2

Het aanaal tot de stemming loegelaten kiezers door het gemeenteliih
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

B)

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er meer geteld?

x. Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? 3

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het verschil?
(v@rmold hieronder de anderc veíklaingen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 0t

Pag. 3 van 18

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
vastgesteld:

o.2

o
F;I r.,

3

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?



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

tr Nee

fl Ja, erzln slembrlietlen/sle@erkiezing van

l. .\CLd (LL\o. y) aangetrotfen. Deze stembescheiden moeten in apaÍte pakken worden verpakt en worden
,"o"g"É 

"n 
ou"iàÈbracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

4,\tuL\n

o

(Afhankelik van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list ëén of twee.)

Zie volgende pagina's.

o
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4. Bij gecombineerde stemmingen

5, Aantal stemmen per lfst en peÍ kandidaat
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,|

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

2J a
2Kwee

M E J. (Margot)(v)

LHovingh
E. (Erik)(m)

)_,
4de Boer

B A (Rens)(m)

5Huiigens,
FN.J (Frank) (m) 1 q

6Veldhuijsen,
C (Chris)(m)

7van der zee
H (Breks)(m) 5

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

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

10Zwetsloot.
o.N (o o) (m)

'11
Neeleman.
A.J.C (Aíjan)(m) 7

12Dogteíom,
N. (Klaas) (m)

.)
c

13SchÍeudeí.
E.A (Elske) (v)

14Clavaux.
M.B.W. (tvlark) (m)

7
15Oskam,

T (ïm) (m)

1
l6Biljoen,

M.H. (Maívin) (m)

17Bongers,
J (Hans) {m)

18lroralis.
B A. (Bíigitte) (v)

19van zoelen.
A.M. (Agnes) (v) 1

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 5 van 18

o

o

o

ITotaal tl rTEl



a
-) U

1Geselschap,
J.H. (Jock)(m)

2Habben Jansen
C. (Co0 (m)

3van Nauta Lemke,
J.C.L. (Jacqueline) (v) 1

4Jumelet
V J.A (Vincenl) (m)

5de Hoog.
J (Jaco)(m)

6Sikkens.
D.E. (Daniél)(m)

7Kíeetlt,
M A (Mick) (m)

_)

,)8van Hof,
D.H (Dick) (m)

9Timm-
van Buitenburg,
KC (Karin) (v)

5
10Gerretsen.

A.[r.D. (Annemarae) (v)

1lKolsteí,
J.S. (Jeroen) (m)

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

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

Totaal

u
,I
d
1)

l

f-r qlé



1van Heemst.
W R (Wim)(m) l T

32Hazelebach.
A. (Aíjen) (m)

3Hernecke,
J H. (Anneke)(v) ) I

5
4Klappe,

A.L (Laurens)(m)

5van der Boor.
W A.F (Wim) (m) J1

6van Durn,
lvl J. (Menno) (m)

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

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

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

10van der GíaaÍ,
C. (Cees) (m)

1'lEeckhuis.
H (Helmut) (m)

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

Lijst 3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

-ï-t
ö

--t--
1
tr
l1I
l

rutr



H. (Jet)(v) 1 5
2Mulder.

J.W (Joke) (v)
2
)

3Drenthen,
J (Hans)(m)

4 L
3

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

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 8 van 18

o

o

I'Iosch,
A.S. (Díies) (m)

1

lI5| ,**' I



2

van deí Spek
[i1 C ([raílin) (m)

van den Bergh-Kempenaaí.
M. (Gíeet) (v)

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

'|

2

3

Spoelstra,
S T (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J. (Koos) (m)

4

5

6

de Jong,
M J. (L4art-Jan) (m)

10

11

7

B

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

van Midden.
PJ (Piet) (m)

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

Weijers,
J.W (wim) (m)

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

l3

14

T
15Verdoes,

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

r6Nreuwenhuizen,
F.l L (Frederique) (v)

Bruin.
A.S.J. (Alexande0 (m)

17

18

19

20de Vries
W.A. (Walteo (m)

Pool,
H. (Henri)(m)

Wassink,
H.W {Erik) (m)

den Uil,
J (Jan)(m)

22de Waal-
van Aspeíen,
M.M. {Maria) (v)

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

van deí Lee.
W. (Wim) (m)

van den Berg.
C.PW. (Peleo (m)

24

25

Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

Zet ln elk vakjè één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijfer.

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

den Hollander
L. (Bens) (m)

van deí Wende
A. (André)(m)

Heijboer,
J.P lPiete0 (m)

29

Blokland,
J (Hans)(m)

30

o

o

I

2ade Leede,
J. (Jan)(m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

27

w

r
w,L

van deí Boesl,
B. (Bart) (m)

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

b,""-"""dqkd" rrre"
H A (Hrrde)(v)

!

21

t__l

H I
I

I
tl

1.
Totaal (1 + 2)

ry



q1Vasscher.
Í. (Teun) (m)

2van Leeuwen.
H.G.M (Hans) (m)

3Kousiouri,
C. (Christina) (v)

4Huizinga,
J. (Jos) (m)

5Pronk
M.C. (t'/larieke) (v) j
Slappendel.
F E (Fred) (m)

7Benard,
A. (Aíjan) (m)

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

9von Meijenfeldl.
ÈH. (Frits) (m)

,0van vuren.
B.G. (Saskaa)(v)

1lOosterlaan.
A.A (Aínold)(m)

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

I13Laíooil,
K. (Kees)(m)

14Eskes-
van utrecht,
E.C. ÍChristine) (v)

15Zijlstra,
w. {wybe) (m)

16Gerts,
T tr.B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

l2lr
8

l

6aTotaal



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Boer,

5
2de Jong,

D,

3Biemond,
T,

4de Jong
t.c

5Boender,
W,C

6Stolk,
J, P,

Heuvelman,
C. H.I\,ll,

7

IZi)detlaan,

Ide Vreede
JJ

10Koolhaas-
van den Ban,
T,C,G,

11Kok.

12Slob-Verbu19,

13Mostert
DH

14Verduijn,

15Ooms,
J.C

16Jansen,
H.

17Vonk NooídegraaÍ,
J,

18van den Heuvel,

19Koelewijn,
H,J.

20Zuidbroek,
B,

21Bos,
HH

22de Jong,

de Groot,

24Beijm,
P

de Jong,
PP

Verhagen

van der Spek,
D,

28

29Scheer,

Olieman
J J,

31Oudijk
C,

32Knolle,
J.

van der Wel
J,C,

34Slingerland,
J.

5

5

1

23

25

Pag. 11van 18

26

27

Verdoold,

30

Subtotaal 2 O

Totaal (1 + 2)

Subtotaal 1



,|
Welter,
A.B. (Lex) (m) 2 t

2Kors,
l. (lvo) (m) L

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

4van Zei)l,
W.J.M. (Hans) (m)

2 cl
5van Berkel,

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

6Krol,
A.N. (Nelleke) (v) 2

')
*)

7van Zeijl,
K.S (Krista)(v)

I[.4ughal,
A. (Aroen) (m)

1
-)

ITwigt,
A.P. (Paul) (m)

10lvluldeí
J.G (Joost) (m)

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

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

'13
Knuistingh Neven,
R. {Ruben)(m)

Liist I AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met hèt laatstè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

6 oTotaal



3 4
2Jansen,

E G J (Linda) l \

L3Ventevogel.
T.C. (Tommy)

:l f4Coskun,
Z P (Pinar)

5van der waí.
W.A. (Tony)

R.J. (Robert Jan)

o
U

7van der Kemp,
M (Madelon)

1
8de Jong,

C.D.N4. (Carmen)

IMol,
D. (Daan) L

10van der Laan
J. (Jaspeo

11ong,
J.J.C.K. (Johan) 1

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

13van Geest
F (Fíank)

14Maaíseveen
lí.C. (Marco)

15Minasian.
A (Aímen)

16Swaans,
M.L. (Louise)

:)
:)

Lijst 9 Partii voor de Dieren Paq. 13 van 18

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begln Íechts , mel het laalste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandldaatnummer

Bozema,
J G (Jaap)

o

o

Tolaal

1

l
tl

l

l

I mm$



IBogovac,
S (Slobodan) (m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 14 van L8

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

Naam kandidaet &
kandidaatnummer

o

o

1

Totaal -rl-Er



1 o1de Haaij
N.M W. (Nicki) (m)

8
2de Jong,

M.J (Marielle) (v)

4
J

3Bogaard.
A. (Arie) (m)

4Nieuwenhuas,
C J. (KeesJan) (m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

Oudijk,
P (Paul) (m)

7Meeíkeík.
G.J. (Jack)(m)

8Muldeí.
A J. (Arjan) (m)

t9Speksnijder,
J (Jan)(m)

10Koelsier
H.J.P (Hendrik) (m)

llMerks.
A J.[,] (Ad) (m)

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

Liist 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Pag. 15 van 18
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Totaal
-t [IrTZl



Lijst 12 JA21
Zet ln elk vakje één cliÍer. Bègin rechts , mel het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Sandmann,
M P C. (i.4atrhijs) (m)

Pag. 1ó van 18

4

o

o

,|
8íeet,
N4.C. (Maíc'rs)(m) B

2Smits van Waesberghe,
RPM {Raymond) (rÍ)

3Lens van Bijn,
J.M. (Dennis)(m) \,

b

Totaal [T-mol



Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

a

o

1Oosthoek.
B.H.J (Raool) (m) I
Lammertink.
A.G.H.M. (Ton) (m)

Weeímeier.
D Y (Oíanca) (v)

2

3

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

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

TI

lIl-l
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ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschiltussen enezijds 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?

! Nee

( Ja -> Vul de navolgende label in en geef zo mogelijk een verklaing

o

o

LiistnummeÍ en
-naam

Li,isttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaalzoals
vastgesteld door
gemeentelirk
stembureau

À VVD ba bz +-J
I w;ck' ,

ln{^}.1^ ;(^,{ tl Lfl i'\,L +,J
3 P"it$

,t
I \'3 i1I lLt

312'l 
d\) ' 4,)

| /</- lrq 2-(J

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Reactie gemeentelirk stembureau op het verschil

t(


