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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 Schaeland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

C)
Openingsltden (van rot)

I b L1 0

Openingslijden (van - lol)

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

Adres/localre slembureaLr Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens !g!!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jad TJd (van - lol)

Datum LOL3 Et-lcd2l

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

FDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

tí (ri LL, 1 S c) )

II
II
II

í. Stembureau, locatie en openingstijden

'la Stembureaugegevenstijdensstemminq

Dag Maand )aat

0c)

JoÈ

l=-T-_l

--T-t

li-5-To3
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zilting aanwezig was

SHIFT 'I:
Aanwezrg op hel slembuÍeau

Dag Meand Jaat Trld (van - lol)
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3. Aantal loegelaten kiezers
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Aantal geld ige stempassen 611
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B bcQ

Iel op +

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

o
U gaat nu de stembiljeften telen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moel gelijk zijn aan het aantal loegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en lel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

a

c 0

E 6 óó

ó

G 5

It

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

Aanta I qeldige kiezerspassen

o 6ro

4, Aantal ultgebrachte stemmen

Aa ntal blanco stembiljetten

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

tr 
^/EE 

) Ga dan door naar rubriek 6.

É.JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin mééÍ stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veímeld hierondet hol aantal keer dal de onclerslaande sluaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vomald hieronder de anderc ve*latingen en het aantal keeí dal deze situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermald hieronder het aantal keer dat de oncleístaande situaties zich hebben vooígedaan

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hierondeí de anderc veíklaíingen en het aantal keat dat daze situaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er qeen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezeÍs en het aantal uitgebrachte stemmen

Z



Hebben aanwezige kiezers bez\ raren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het 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, ongeldíg oÍ blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt níet bekendgemaakl, het resultaat van de telling is onjuist.

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

@Lpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

n

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden dens de stemming en te ing?
Vooheelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn 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.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Lgt9pi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

c

.:)

st0
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6. Bezwaren van kiezers

n8.(

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

L



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

Namen slembuíeauleden

o

o

E 
-Tr^,tn.Sse

C

tn . Àcr p-, rxns

l(

t ,-L

Lglgp! U vult in rubríek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze slembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2 (

3

4

5 ( YnecV

6

7

1

2 l. (tf ,x
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

'Í WateÍ Natuurlijk q o
o

2WD 5 q

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 o ,DU

4 sOPLUS q ,0

5 SGP-Ch ristenUn ie )
a o

7 Ons-Platteland 6

I AWP voor water, klimaat en natuur q )

9 Partij voor de Dieren ]
a
)

í0 Belang van Nederland (BVNL) 1 1

íí BBB g
§
L)

12 JA21 t t
I3 GOUD +

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

LLjslnummeí en Lrjslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o
Totaal: 6 + +

5
6 CDA
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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

o Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

o Tettafelnummer

qlcL
Naam

Tafetleider

Tafetcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschillen)

L 5 9

-lrac,. I"nC\Írri.fÍ3Ö

l QrS ffrÖ.Í^r

Proces-verbaal

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

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, [ \C,t___T
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) RR, lPkrcuts

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk ofvia ingevulde stem- of kiezerspas)

a Aantal geldige kiezerspassen

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenlelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaanaal getelde stembilietlen ( E + f + 6 = 11 1

'Tel voor dit ondedeel de aantallen stemmen die op elke liist zijn uitgebracht bij elkaar op.

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembil.ietten (rubÍiek 2 onder H) gelijk?

D Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, maar het stembureau heeft een veÍklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meeí

of minder is geleld, en neem de verklaringen over. Ga daama veÍder met rubriek 4.

í. Aantal toegelaten kiezers

6tr
hq

é,É,6

r
A-

6++

3. Verschil tussen het aantat toegetaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

B

c a)

6iqo

2. Aantal getelde stembiljetten

E

H

A
G

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

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2

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

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

A.2 (

9.2 6é

6

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

É Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembíljetten. Vermeld hoe

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

\

I

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

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

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o

U
)

o.2

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

\"

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparle pakken woÍden verpakt en worden
vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

o

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke líst ëén of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

Nee

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

5. Aantal stemmen per l[st en per kandidaat



I
,|

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

+
2Kwee.

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

5
Hovingh,
E (Erak)(m)

2
4de Boer,

R.A (Rens)(m)

.1
5Hurjgens,

FN J. (Frank) (m)

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m) ,

7van det Zee.
H (Raeks) (m)

IKolpa,
R.J (Buud)(m) )

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

110Zwelslool.
O.N. (Otto) (m)

11Neeleman.
AJC (Aíjan)(m)

't2Dogterom,
N. (Klaas) (m)

13Schíeuder.
E.A. (Elske)(v)

'14Clavaux,
MBW (Mark)(m)

l5Oskam,
T (ïim) (m)

16

17Bongers,
J (Hans)(m)

218Moratis.
B A. (Brigitte)(v)

l9ven Zoelén
A M (Agnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaatnummet

Pag. 5 van 18

o

o

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

Brljoen,
M.H. (Marvrn) (m)

2

q

Totaal W



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

2Habben Jansen.
C. (Coo (m)

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

4

7
5de Hoog,

J. Uaco) (m) 2
6Sikkens.

D E. (Danièl) (m) 1
7KreetÍt.

M.A. (Mick) (m)

8van HoÍ,
D H (Dick) (m)

9Timm-
van Buitenburg,
K.C. íKarin) (v) 3

10Gerretsen,
A.[4 D. (Annemarie) {v) L

'tl
Kolster,
J.S. (Jeíoen)(m) 1

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

Liist 2 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste ciiÍèr.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

5 qTotaal

E.*t-
I VJ A (Vincent) (m)

]I
I



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

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatslè cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

l1van Heemst
W R (Wim) (m)

Hazelèbach.
A (Arien)(m) q

3Heinecke,
J.H. (Anneke) (v) L 2

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

van der Booí,
W.A.F. (Wim) (m)

az_
6van Duin.

t\,1J. (Menno) (m) 2_
7Goudraan-

de Vries.
G.J (Geíio)(v) 2

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

IDeíckx,
C L (Coen) (m)

't0
van der GíaaÍ,
C. (Cees)(m)

1lBeckhuis.
H. (Helmul) (m)

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

IIII

\

c
1

-ï

I

2
l
il

l3

Totaal Bc



I

H. (Jet) (v) 3 (,
2ldulder.

J W. (Joke) (v)
í)
,/_

3Díenthen,
J (Hans)(m)

4l,/osch.
A.S. (Dries) (m)

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

Liist 4 soPLUS
Zet in elk vakjè één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18
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Laist 5 SGP-ChristenUnie Pag.9 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van deí Spek,
M.C. (Martin) (m)

den Hollander.
L (Rens) (m)

26

van den Beígh-Kempenaar,
M. (Greet) (v)

2

Heijboer,
J.P (Pieter)(m)

29

Blokland.
J. (Hans) (m)

30

o

o

27van der Wende
A. (André) (m)

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

I q

t

a

4

5

6

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

van der Roest
B. (Bart) (m)

Groenendijk-de Víies,
H.A (Hilde)(v)

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

10

11

8

Oosterwiik,
C A. (Marco) (m)

van l'/idden,
PJ (Piet) (m)

12van der Slik,
H J (Helmert) (m)

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

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

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

14

15

16Nieuwenhuizen.
FIL (Fíederique)(v)

17

H W. (Erik) (m)

den Uil,
J (Jan) (m)

Bíuin.
A S.J (Alexander)(m)

18

19

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

21Pool,
H (Henri)(m)

de Waal-
van Asperen,

l{.M. (Maria)

Vente,

van den Berg.
C Pw. (Peteo (m)

22

23

24

25

(v)

A J (John) (m)

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

Subtotaal 1 \,Subtotaal 2

Totaal (í + 2)

1

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

lSpoelslra,
I 
S r. (Sipke) (m)

F""*"d*.,,,
lJ. (Koos) (m)

l

l
l

1l

l

l

--i

l
,.1

ï-.1

-T-

4

s
I-EI

I2Ií



q
2

H.G t'r. (Hans) (m) 3
73Kousiouí4.

C. (Christina) (v)

4Huizrnga,
J. (Jos) (m)

2
5Pronk,

M C (Maneke)(v)

6Slappendel,
FE (Fred) (m)

7Benard.
A (Arjan) (m)

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

Ivon Meijenleldt
F.H (Fnts) (m)

10

B.G. (Saskia) (v)

11Oosteílaan,
A.A. (Arnold) (m)

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

13Larooii,
K {Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht,
E C. (Christine)(v)

15Ziilstra,
w (wybe) (m)

16

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één ciiter. Begin rechts , mel het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Visscher.
Í. (Teun) (m)
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Totaal

I

8",.,t
lT.M.a. 

(Dor6nd8) (v)

I{töl



6
2de Jong,

D,

3

4

5

6

7

8

Boender,
w.c.

Slolk
JP

de Jong,
t.c

Heuvelman.
C.H.M

Zi)detlaan

Biemond
T,

10

11

12

9

Slob-Verburg,

de Víeede,
J,J

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

Kok

17Vonk Noordegraar.
J.

18

19

20

Koelewijn,
HJ

Zuldbroek,
B

21

23

22

de Grool,
AJ

Bos
HH

de Jong

24

25

Reijm,
P

de Jong

Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11 van 18

Zet in elk vakie één cljÍer. Begln rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer Verhagen, 26

van der Spek,
D

27

o
34Slingerland,

J

Mosierl.
DH

13

Veíduijn 14

Ooms,
JC,

15

Jansen,
H

16

o

31

2A

29

30

33

Verdoold

Scheer

OIieman,
J,J

Oudijk
c

Knolle
J.

bSubtotaal 1

Totaal (1 + 2)

1

-

l
lï 0"'*"''

van den Heuvel.

l

l oT-[TI
[rt]6

Subtolaal 2



1Welter,
A R (Lex) (m) 2 q

2Kors,
l. (lvo)(m)

3Boks.
G M. (Geíard) (m) 2

4\tan Zeijl,
W.J.M. (Hans) (m) L

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

6KÍol
A N (Nelleke) (v) 2_

7van Zeijl.
K S (Kísta)(v) t

8Mughal,
A (Aroen) (m)

.)
/-

9Twigl,
A.P (Paul) (m)

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

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

.)

l2Smit-Raggers,
G (Geke)(v) a

't3
Knuistingh Neven,
R (Buben) (m) a

Liist 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijleÍ. Begin rechts, mel het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

Pag. L2 van 1.8
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q1Bozema,
J.G. (Jaap)

2Jansen,
E.G.J. (Linda) 7

3Ventevogel,
T.C. (Tommy)

2
4Coskun,

Z.P. lPinat)

5van der Wart,
W A. (Tony) .1

L
6

R.J. (Robert Jan)

7van der Kemp,
[,4 ([radelon) q

8de Jong,
C.D.M (Carmen)

7-Mol,
D. (Daan)

l0van der Laan,
J. (Jaspeo L

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

'12van Tienhoven-van der
Hoeven,
J lJeÍoen)

13van Geest,
F (Frank)

14lvlaarseveen,
[/.C. ([/arco)

15Minasian,
A. (Armen)

't6

L

Liist 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

o

o

l 3

Swaans,
M L (Louise)

Totaal



Bogovac,
S (Slobodan)(m) 1 1

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 14 van 18

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin Íechts , met het laatste cijleÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1

Totaal [T-r]1



5 2
1de Haaij,

N.M W. (Nicki) (m)

3 3
2de Jong,

M.J. (Marielle)(v)

L3Bogaard,
A. (Arie) (m)

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

q5de Vos,
P (Petra)(v)

1
6Oudijk,

P (Paul)(m)

7Meeíkerk.
G.J (Jack) (m)

L8l\.4ulder,

A J (Arjan) (m)

1Speksnrjder.
J (Jan)(m)

l0Koetsier
H J P (Hendnk)(m)

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

12Oosteíom,
C P. (Niels) (m)

Lijst 11 BBB Pag.15 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

q B

q
I

11

Totaal



1Bíeet.
trLC. (tvlarcus) (m)

2Smits van Waesbeíghe,
B.Pi/l (Raymond) (m)

\ b
2

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

.)

Sandmann.
lvl P C. (tvlatlhijs) (m) ()

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hel laatsle cllÍer.

Pag. 1ó van 18

o

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

3

i

ltt'ld



'|
Oosthoek.
R.H.J. (Raoul) (m) l{

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

Weermeier.
D Y (Dianca) (v)

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

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandldaat &
kandidaalnummer

o

o

Ë
í

Totaal
-tlilT



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

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 andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

E Ja -> Vul de navolgende tabel ín en geeí zo mogelijk een verklaring

o

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het veÍschil


