
Pag. 1 van 10

.s,z1À= 
Fïï""ft1,;

o

Stembureaunummer

5 2
Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard

Dee[ A

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

o

F -a

L

r
152-WS23-Goede Herderkerk



Pag.2 van 10

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

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Dag Maand Ope^ingslijden (van - lol)Adres/localie slemtlureau

Adres/ ocalre slembuíeau Dag l\4aand

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!.Eg (op lijstniveau)

t" tt

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

Openingsl!den (van - lol)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dog Màa']o Jaa' Tijd (van - lol)

zaL 22 c Eatrï

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

F De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

/a/' ók,.. ,tZ l II

II

Datum:

--T--

I Y ö'\
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Vooíellers AchteÍnaam
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Oag Maand Jaat

'o'n^
LLl /')

L c

7c-lV

,l

Tijd (van - lol)

Tiid (van-tol)

T jd (van - lol)

/(,

I

o SHIFT 2:

4,n
VooílelteÍs Achlernaam

3-'
')c

/) -> ,-,,

1

3

1c

2r
2j

zi et
/\

',/ .t c41

C1

TELLERS:

Voorletlers AchleÍnaama zoL oc

Oè )

a

l

/L
)t, LU

u(
z v? o(0 ut//.

U

j t§

ZI 1^(c/Jac

lqr»un1 1

1J-

-1

?,7 -a

\ó

I I
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

B §.t
c I

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

I

29

o

o

U gaat nu de stembiljetten te en en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezerc (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bí elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

É ]rT

G I

F ö

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H ?)3
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

tr /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

F lA ) verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vàak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljeften geteld. NoteeÍ hoeveel stembiljetten er zi.ln meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het varschil
Vemold hierohdet hel aanlal keor dal ale ondetslaande silualies zich hobbon vootgeclaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímeld hieronder de anderc verktaingen en het aanlal keet dal deze situal@s zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hioronder het aantal keer dat de onalerclaande situaties zich hebben vootgedaan

I

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 een andere verklaring is voor het verschil
(vomeld hierondeí cte ande.e verkla ngen en hel aanlal keer dat deze silualies zich hebben vooígedaan)

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

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het slembureau is moeilijk bereikbaar,
er staal meer dan één persoon in een stemhokje.
VooÍbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, hel resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de te ing is onjuist.

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

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

rUt/ t

o
Waren er onregelmatigheden of bÍjzonderheden tidens de stemming on 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 ontruimd, activiteiten in of
rondom hel stemlokaal bei.nvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

45

6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

blgp! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

741 ot

o
',2-- a(''c -4.1

(l'Lt r (l/ L

o

/t1

Namen slembureauleden

2

3

4 ftl . /,,.,
5

6

7

T2
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

en L jslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

L O1 Water Natuurlijk

) cl2WD

Lf,.3 Partii van de AÍbeid (P.v.d.A.)

I d4 sOPLUS

z d5 SGP-ChÍistenUnie

4 I6 CDA
')
-)7 Ons-Platteland

B .18 AWP voor vrater, klimaat en natuur

I-í I9 Partij voor de Dieren

)í0 Belang van Nederland (BVNL)

r /1í BBB

3 I12 JA21

I

.)
t)13 GOUO

-7.r I )Totaal:
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2ÍJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

qk 5

Naam

Tafelleider

Tafelcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

L 5 2

la va {Ylrer^I ,f}^v/

Gemeente
Rotterdam

Teltafelnummer
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U itkomsten per stembureau

Vul voor €lk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 5L
Locatte stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) &ocrt, V" l,Luril fZall"W

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

het stembureau).

66.{
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezeBpas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

a
B - q

c

2. Aantal getelde stembiljetten

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 E ]ts
Aantal blanco stembiljetten F §

GAantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembilietten ( E + F + G = H )O

ls het aantal toegelaten kiezeÍs (rubriek 1 ondeÍ D) en het aantal getelde stembilietten (rubriek 2 onder H) geliik?

a. Ga verder met rubriek 4

E N6e, maarhet stembureau heefteen verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembilietten in dat meer

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

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

1. Aantal loegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

o at-u

'Tet voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zijn uitgebracht bijelkaar op.

H 1t-t,,t

3. Verschil tuss6n het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljétten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde veÍschil heeft het gemeentelrk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal qeldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kíezerspas)

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

4.2

4.2

c.2

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

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

verklaar het verschiltussen het aanlal 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?

Hoe vaak is er een stembiUet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hiercnder do anderc vetulaingen en hoa vaak er sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

D.2

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?



Pag. 4 van 18

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

Nee

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

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

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuuÍscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wol stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke l|,st één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en p6r kandidaat



I L I1van Cappelle.
M.J. (Josien) (v)

a>

1

a
2Kwee,

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

h
3Hovingh.

E (Erik) (m)

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

3
5Hurjgens

F.N.J. (Frank) (m)

ó
i)

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

7van deí Zee.
H (Raeks) (m)

?

4
8Kolpa,

B.J. (Ruud) (m)

9de Roon,
B.C.J. (Bobin) (m) 3

L
10Zwetslool,

O.N. {Otto) (m)

À
11Neeleman.

A.J.C. (Arian)(m)

12Dogterom
N (Klaas)(m)

c
c_,

Schreuder.
E.A. (Elske)(v)

14Clavaux,
i/ B W. (Mark) (m)

15Oskam,
T (ïim) {m)

J16Biljoen,
M H. (À,Iarvin) (m)

Bongers,
J (Hans)(m)

18iloralis,
B.A. (Bíigitte)(v)

319van Zoelen,
A.M (Agnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met hel laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o
17

I

Totaal -[-t4"-t4



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

2Habben Jansen
C. (Cor) (m)

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

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

1
5de Hoog,

J (Jaco) (m)

,
q

6Sikkens.
D E. (Danièl) (m)

I7Kreettt,
M.A. (Mick) (m)

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

9Íimm-
van Ruilenburg,
KC (KaÍin) ív)

(+
10Gerrelsen.

A.M.D. (Annemarie) (v)

I11Kolsler
J S (Jeroen) (m)

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

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18
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o

+ !()Totaal

--f------1



Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, mel hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

1van Heemsl.
w.R. (wim) (m) 5 2_

5
2Hazelebach.

A. (Arjen)(m)

sHeinecke.
J H. (Anneke) (v)

4Klappe,
A.L (Lauíens)(m)

2
5van der Boor

wAF(Wim)(m)
6van Duin,

M.J. (Menno) (m)

7Goudriaan-
d6 Víes.
G J (Gerio) (v) 4

4
8Fox,

D.W. (Oavid) (m)

9Derickx,
C.L (Coen) (m)

10van der GraaÍ.
C. (Cees)(m)

11Beckhuis.
H (Helmul) (m)

12Bek,
R.G. (Rob) (m) 2

II

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

4

Totaal lÀs\



1Valk,
H. (Jet) (v) I 3

4
2Mulder,

J W. (Joke) (v)

3Drenthen.
J (Hans)(m)

4l,rosch.
A.S. (Dries)(m)

3̂
5Verkoèlen

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

II

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

/
o
J

Liist 4 soPLUS

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o
10

o

26

28

29

30

/ 4
1van der Spek,

M.C (Martin) (m)

s2van den Bergh-Kempenaar,
[4 (Greet) (v)

3van deí Ham.
J.W. (Jan Willem) (m)

4Spoelstra,
S.T. (Sipke) (m)

Hoogendoorn.
J. (Koos) (m)

van der Roest
B. (Bart) (m)

5

6

7Sctippers,
J.A. (Jan) (m)

IGroenendijk'de Vries,
H A (Hilde) (v)

oJ
a
ó

4
9

11

4
12

13Weijers,
J.W. (wim) (m)

't4Grauss
M.K.A. (Michiel) (m)

15Veídoes.
W J (Willem-Jan) (m)

16Nieuwenhurzen
FIL (Fredenque)(v)

17Wassink.
H.w. (Enk) (m)

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

19Bíuin.
A.S.J (Alexander)(m)

4
20de Vries,

W.A. (Walteo (m)

21Pool,
H. (Henri) (m)

22de Waal-
vanAspeíen,
M.M (Maria) (v)

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

van der Lee,
w (wim) (m)

24

25van den Berg.
C PW (Pete0 (m)
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den Hollander,
L (Rens)(m)

van der Wende,
A. (André)(m)

8""""
J. (Jan)(m)

Herlboeí.
J.P (Pieter) (m)

Blokland,
J. (Hans)(m)

Oosterwiik,
C A. (Marco) (m)

van Midden.
PJ. (Paet)(m)

I ae long,
lM.J (Mart-Jan) (m)

I 
van der Slik,
H J. (Helmert) (m)

Subtotaal 1 ISubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

-t-[4.,í

*1



2_ L
1Visscheí.

T. (Teun) (m)

/
2van Leeuwen,

H.G M. (Hans) (m)

E
3KousiouÍi,

C (Chíistina) (v)

4Huizinga,
J (Jos) (m)

5Píonk.
M.C. (Marieke) (v)

6Slappendel.
FE (Fred) (m)

7Benard,
A. (Arjan)(m)

8de Leeuw,
A J. (Aínold) (m)

4
9von Merienieldl,

FH (Fíits)(m)

10

B G. (Saskia) (v)

't1
Oosleíaan.
A A. (Arnold) (m)

Veíbeék
J A (Jan)(m)

Larooij,
K. (Kees) {m)

3
14Eskes-

van Utrecht,
E.C. íChristine) (v)

't5
Zijlstra,
w. (Wybe) (m)

l6G6rts.
T M.B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijleÍ.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

q

12

r +

,L

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

SIngeíland,
J

34

o

26Veíhagen

van der Spek,
D

28Verdoold

29Scheer,

31

30Olieman,
J J,

Oudijk,
C.

32Knolle,
J.

33van der Wel
J.C

4

/

1

2

3

Boer,

de Jong.
o.

Biemond
T

4de Jong
IC

5Boender,
W,C,

6Stolk,
JP

Heuvelman
CHM

7

8Ztjdetlaan

9de Vreede.
J J.

10Koolhaas-
van den Ban
TC G,

11Kok,

Slob-Verburg 12

13N4ostert,
D,H

14Verdu ijn

4
Ooms,
JC.

16Jansen,
H

Vonk NoordegíaaÍ
J,

18van den Heuvel.

19Koelewijn
H.J,

20Zuidbroek
B

21

22

Bos.
H H.

de Jong,

23de Groot,

Reijm,
P,

de Jong,
PP

4

5Subtotaal I

15

'17

24

trSubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

25

.1
ó



0
IWelter,

A.B. (Lex)(m) I
L q

2Kors,
l. (lvo) (m)

38oks.
G M (Gerard) (m)

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

5van Berkel.
C M.C. (lnge) (v)

6Kíol,
A.N. (Nelleke) (v) 4

4
7vao Zeiil,

K S (Krista)(v)

'L8irughal,
A (Aroen) (m)

ITwigt,
A P (Paul) (m)

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

1tSmit,
J.J. (John)(m)

12Smit'Baggers,
G (Geke) (v)

13Knuistingh Neven
R (Ruben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciirer. Begin rechls , met het laatste cijÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

U LlTotaal



o
) L

IRozema,
J.G (Jaap)

2 /',
2Jansen,

E.G J. (Linda)

I
3Ventevogel,

TC. (Tommy)

4Coskun,
Z.P (Pina0

5van der Wart,
W A (Tony)

6

R J (RobertJan)

I
7van deí Kemp,

M. (Madelon)

I
8de Jong,

C D.M (Carmen)

I
IMol,

D. (Daan)

t0van det Laan.
J (Jasper)

I
11ong.

J J.C K (Johan)

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

13van Geest,
F (Frank)

14Maarseveen,
N4 C (Maíco)

15Minasian,
A (Armen)

nl.
16Swaans,

M.L (Louise)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal

I

..W



Bogovac,
S. (Slobodan) (m) ( L

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zel in elk vakie één ciifer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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I )

1

Totaal



L 2_
1de Haaij,

N M.W. (Nicki) (m)

,)
Ll 6

2de Jong,
M.J. (Marielle) {v)

3Bogaard,
A (Aíie) (m)

4Nieuwenhuis.
C.J. (KeesJan) (m) I

5de Vos,
P (Petra)(v)

6Oudijk,
P (Paul)(m)

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

BMulder.
A J. (Arjan) (m)

9Speksnijder
J. (Jan) (m)

10Koetsier.
H.J.P (Hendíik) (m)

11Méíks.
A.J.M. (Ad) (m) L

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

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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?_ tIBreel,
lV C (líaÍcus) (m)

I

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

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

?
4Sandmann,

i,4.P C. (t.4atthiis) (m)

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één ciirer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
k6ndidaalnummer

Pag. 17 van 18

o

o

(,
,|

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

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

.tr
3Weermeier,

O Y (Dianca) (v)

4de Man
A A (Aad) (m)

I €tTotaal
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ls er voor een of meer liisten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lrst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

o

tr Nee

Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een verklaing

Lijstnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteli.ik
stembuÍeau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

4 Lc>L ?-l \14 t-tts»oA (O",La-t- ( r(\ A
nL-- a o

t) +q V<!t,,,r S,yl6 ( r<,a.a krlt Ë
o
r)

l/\
l\t) 'al 4 &h. qalela

I

o

6. Verschillen met de door het stèmbureau vastgestelde lusttotalen


