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Proces-verbaa! 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

1. Stembur(au, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

openinsslijden (van - lol)Adres/localre stembureau

r.iCn/\ errÀf^",f-<. f\\af.À

Adr.íloeiie slemir!reau

Dag Maand

\s l) 5

Dag Maand

L\ O(.,

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

o

Openrngstiiden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de tellin,l (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí Tld (van - lol)

Datum 2c23 n2-L \-) O

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

!í.,De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

5

Ct1 zo

II

ICC3 I

T]
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2. Aanwezi{heid stembuÍeauleden

À
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TELLERS:

VooíelleÍs AchteÍnaam

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zitling aanwezig was

Aanwezig op het slembuÍeau

Dag Maand )aat Tijd (van - lol)

L(I L3

2ozJ

C
('\

Di]k"l

ob 3o

(^

t i \\

5

0

I\q-l
EI C)

Dag Maànd

o3
?

o

o

SHIFT 2:

VooÍlellers Achlernaaml-u-lm,T-tm \s 5o

Trtd (van - lol)

Tild (van-tol)

0c
C

OC

t OC
t

Uc,". D,
:Í )L.r \1^qeskr2 S o5 2o'13

2C)?-i

t ícre ?o 2-3

§ 30
r\ \()

rS \0

Vooíletteís AchteÍnaam

) I c'0 CE
) ir:, '

i l\ (' OC

rí ()5 )

)\ )o I
VAN \,'r,,rIl t= I( i5

u) 5O It

5 o o
.1 IS 3c

U ) I

t
OC

c. cltn

I I \i I

t\ i ö

Pag.3 van 10

?,o'1-1

oó

\t

L,Í

03

Oag Maand JaaÍ

(

I

I I

I5 2o 23
Lc .l

--T--



3. Aantal t{egelaten kiezers

Pag.4 van 10

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

Aanta I qeld ige stempassen 1L4
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of 1Ikiezers AS

Aantal geldige kiezerspassen

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

o

Aantal stembijetten met een geldige stem op een kandidaat E gB3
Aantal blanco stembiljetten F 4_4

Aanta I ongeld ge stembilletten

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.

o

c

1-Oo 1-

4. Aantal uifgebrachte stemmen

G 3

LOO o

C

D

U gaat nu de stembiljelten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk z|n aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

H
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5. Verschil fussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

.{ rvre > Ga dan door naar rubriek 6.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiéto4det hel aantal keer dat de onderclaande siluaties zich hebben vooÍgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(voímeld hiorondet clé axdeÍe verklaingen en hél aantal keeí dat deze silualias zich hebben vootgedaan)

o

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

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vefineld higíondar hel aantal keet dat de onderslaanda silualies zich hebben vooígadaan

trntal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er e()n stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondat de andeÍe vet*laringen en hel aantal keeí clal deze silualies zich habben vootgedaan)

4

1

Aantal keren dat er g€)en verklaring is voor het veÍschil

Er ziin méér stembil.ietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zi)n klachten of opmerkingen van kieze's.
Voofueelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeiliik 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
verktaard, he,t resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt. het resultaat van de tellíng is onjuist.

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

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. OnregelniatighedenoÍbijzonderhedeno
waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer slembureauleden 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 het Íttemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Lgtgpi not'.eer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden
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8. Stembuleauleden aanwezig bij de telling

L9!9p U \tult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembu.eauleden

o

o

UCf

.JC^ de..^- (2-^N

t)À

\i<* v

olc{e.-

Sea*i q\Ut\6
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Noteer in oeze rubriek de naam van alle stembureauleden díe bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

1

2

3

4

5

6

7

1

2 'lv
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lijslnummer €n Liislnaam

'l Water NatuurlUk

o

o

3 Z 5

2WD d T
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) L L
4 50PLUS L̂ 1
5 SGP-Ch ristenUÍr ie

6 CDA .1- B

7 Ons-Platteland 2
8 AWP voor wateÍ klimaat en natuur I .t

-!-

I Partii voor de Dieren L 1 6
10 Belang van Ned€!rland (BVNL) \_

11 BBB 3 3
't2 JA21 L ,L

13 GOUD
,/

Totaal: q d 3

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

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

B

o



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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.t\, Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

L
o

Dee[ t3

In te vullen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

o Teltafelnummer

263

Naam

Tafelleider

Tafelcontroteur

Coördinator tethal
(bij telverschilten)

6 2

\)ea Lra-l.. Dur-.ue..h.dz

1\ Pos.l,aà

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, l[.'2

Locatie stembureau (indisn het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) Van À

Vut 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 stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenbqk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Hea totaalaantal getelde stembilielten ( E + F + C = H )

'Tetvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke liist zíin uitgebracht bii elkaar op

ls het aantal toegèlaten kiezers (rubriek 1 onder O) en het aantal getelde stembil.ietten (rubriek 2 onder H) gelijk?

F Ja. Ga verdeí met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

1. Aantal to{egelaten kiezers

4Ztt
]?

o

2. Aantal gefelde stembiljetten

q

lu
3
lol

3. Verschil trlssen het aantal toegetaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

O Nee, er is een onverj(laard verschil. Ga verder met het vervolg van Íubriek 3

Aantal geldige k ezerspassen

A

B

c

D loo t

E

F

G

H
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Aantal geldige stempassen 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schríftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

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

Het aantal tot de stemming loegelaten kiezers door het gemeentelijll
stembureau. Tel op! ( 4.2 + B-2 + C-2 = D-2 )

ls l€t aantal toegetaten kiezers (D-2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga veÍder met rubriek 4

o
tr Nee, eÍ zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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 híeronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

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

! Nee, er zijn méer stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
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Zijn er stembiljetten, slempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetroffen?

gl Nee

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

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

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

o

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het t estuurscollege.

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel hèt laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 5 van 18

o

O

[, 1I

o L

van Cappelle,
M J (Josien) (v)

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

1

2

3Hovingh,
E (Erik) (m) 5

3

i I
de Boer,
R A. (Bens)(m)

Huiigens,
FN J (Fíank) (m)

4

5

6Veldhuijsen.
C (Chíis) (m)

I

7va det Zee,
H (Rieks) (m)

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

3Ide Roon.
R C.J. (Robin) (m)

10Zwetsloot.
o N (otto) (m)

z11Neeleman.
A J C. (Arjan) (m)

12Ooqlerom,
N (Klaas) (m)

§
13Schreuder,

E A. (Elske) (v) Z
14Clavaux.

l, B.W (Maík) (m)

Ë
15Oskam,

T. (Tim) (m)

L,
16Brljoen.

M.H. (Marvin) (m)

i
17Bongers.

J. (Hans) (m)

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

1gvan Zoelen.
A M (Agnes) (v)

o qTotaal

r

l

zl
l

L)

[I51



tj 3
1Geselschap,

J H. (Jock)(m)

Habben Jansen,
C. (Cor) (m) 3
van Naula Lemke,
J C.L. (Jacqueline) (v) q

I

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

5de Hoog,
J (Jaco)(m) Z

I
6Sikkens.

O E. (Oaniël) (m)

7Kreetft.
M.A. (tíick) (m)

8van Hol,
D.H (Dick) (m) Z

ITimm-
van Buitenburg,
K C. íKarin)(v)

q

E
l0Gerretsen,

A M O (Annemarie)(v)

l1Kolster.
J S (Jeroen) (m)

12van den Erjnden,
PF.J. (Paol) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

I o

2

l

Totaal



1van Heemsl.
W R (Wim) (m) 5

2Hazelebach.
A (Arjen)(m)

3
3Heinecke.

J.H. (Anneke)(v)

4Klappe,
A L (Laurens) (m)

7Goudriaan'
de Vries.
G.J. (Geíio) ív)

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

IDerickx
C.L. (Coen) (m)

't0
van der GraaÍ.
C. (Cees)(m)

11Beckhuis.
H. (Helmut)(m) I

i
12Beek,

R G (Rob) (m)

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

zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hèl laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van der Boor
WAF(wim)(m)

5

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

6

o

o

Z

I

Z
5
Z

q
Lt

Totaal -I-fÍI"l3l



Liist 4 SoPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

Valk,
H. (Jet) (v)

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

Í

2
("

Díenthen.
J. (Hans) (m)

4Mosch,
A S (Dries) (m)

ZVerkoelen.
PJHO (Ellen) (v)

Totaal l.il



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag.9 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

van den Bergh-Kempenaar,
M. (Gíeet) (v)

2

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

3

Spoelstra,
S T (Sipke)(m)

4 Heijboer,
J.P (Piete0 (m)

29

Hoogendooín
J (Koos)(m)

Blokland,
J (Hans)(m)

30

o

o

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

26den Hollandeí.
L. (Rens)(m)

van deÍ Wende
A (Andre)(m)

de Leede,
J (Jan)(m)

5

6

7

8

van der Roest,
B. (Bart) (m)

Schippers,
J A (Jan) (m)

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

10

l1

12

IOosterwijk.
C A (Maíco) (m)

van l\,1idden,

PJ. (Piet) (m)

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

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

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

14

15

l6Nieuwenhuizen,
FIL (FredeÍique) (v)

Wassink,
H.w (Enk) (m)

den Uil,
J (Jan) (m)

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

l8

r9

de Vries.
W A (Walte0 (m)

Pool,
H. (Henri) (m)

21

20

de Waal-
van Asperen,
M.M (Maria) (v)

24

Vente,
AJ (John)(m)

van der Lee.
w (wim) (m)

,oU

Totaal (1 + 2)

-I

van der SIk,
H.J. (Helmen) (m)

,|

5

-

[óroe"""a,,-* "*"H.A. (Hilde) (v) dl
13

t _.1

I tEl
[]C

17

Subtotaal 1 Subtotaal 2
I



5
IVisscher,

T (Teun) (m)

2van Leeuwen.
HGM (Hans)(m)

Í63Kousiouri,
C (Chíistina)(v)

4Huizinga,
J (Jos)(m)

5Píonk,
M.C. (Marieke)(v) 3

I
6Slappendel,

F E (Fred) (m)

7Benard.
A. (Arjan) (m)

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

Ivon MeijenÍeldt,
F H. (Fíits) (m)

10

B.G. (Saskia)(v) 2
11Oosterlaan.

A.A. (Arnold)(m)

12Verbeek.
J A (Jan)(m)

Larooij,
K. (Kees)(m)

Eskes-
van lJtíechl.
E C íChristine) (v) Z

'!5
Ziilstra,
W (wybe) (m)

16Gerts,
Í tv1 B (Oorenda) (v)

Liist 6 CDA

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

o

o

Totaal

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, mel het laatste ciiíer.

14

LdÉl



Liist 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26Verhagen,

27van deí Spek,
D,

28Verdoold,

29Scheeí,

30Olieman,
J,J,

31Oudijk
c

32Knolle,
J,

33van der Wel,
J,C.

34Slingeíand,
J,

1Boer,

I
2de Jong,

D,

Biemond
T,

4

5

de Jong,
t.c

Boender
WC

Heuvelman,
C,H M,

6

7

Stolk,
J. P.

8Zijdeílaan,

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

10

't'l
Kok

de Vreede,
J.J.

12Slob-Verburg,

13Mostert
OH

14Verduijn

15Ooms,
JC

Vonk NoordegraaÍ,
J,

í6

17

18van den Heuvel,

Jansen,
H,

19Koelewijn,
H.J

20Zuidbroek,
B.

21Bos.
HH,

22

23

de Jong,

de Groot,

24Reijm,
P

25de Jong,
P.P

Subtotaal 1

I

eSubtotaal 2

LTotaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1 il



Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Pag. 12 van 18

o

o

3
1Welter,

A.R. (Lex)(m)

2

5
3Boks.

G.M (Geraíd) (m)

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

5s
5van Berkel,

CMC (lnge)(v)

L
6Krol,

A.N. (Nelleke)(v)

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

Mughal,
A (Aroen)(m)

7

B

ITwigl,
A.P (Paul) (m)

Mulder,
J G. (Joost) (m)

Smil,
J J. (John)(m)

10

11

L
12Smit-Raggers

G (Geke) (v)

I

r3Knuistingh Neven,
R (Buben) (m)

I I l-Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Kors,

I I (lvo) (m)

6

16l]i

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



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

Swaans,
l,/'1.L. (Louise)

16

o

o
q

b

1

2

3

Bozema,
J.G (Jaap)

Jansen,
E.G.J. (Landa)

Ventevogel,
T.C. (Tommy) t{

4Coskun,
Z.P (Pina0 L ,q

3
l

vanderwa,
W.A (Tony)

R.J. (RobeítJan)

5

6

z 6
7van deí Kemp,

M. (Madelon)

Ide Jong,
C D.M (Carmen) 5

Zvan der Laan
J. (Jasp€o

10

IMol
D. (Daan)

I

't1
ong
J.J C K (Johan)

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

13van Geest,
F. (Frank)

14i,4aarseveen
tí.C. (Maíco)

15líinasran,
A. (Aímen) i

5

Z q 7.
q-'Totaal

I
p

I



t o

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
zet in elk vakje één cijler. Begin rechls, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bogovac,
S (Slobodan) (m)

Pag. 14 van 18

o

O

Totaal

I

T-

I ql



-l
de Haaij,
N M.W (Nicki) (m) t rc

i (-{
2de Jong,

|\,.4 J ([rarielle) (v)

3Bogaard,
A (Arie) (m)

4Nieuwenhuis.
CJ (KeesJan) (m)

Z
5de Vos,

P (Petra) (v)

6Oudrlk
P (Paul) (m) t

7

8

ISpeksnijder,
J (Jan) (m)

10Koetsieí
H.J.P (Hendrik) (m)

1íL4erks,
A.J N4. (Ad)(m) 3

I
Oosterom
C P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Meeíkeík,
G J (Jack) (m)

Mulder,
A.J. (Arjan) (m)

12

Totaal lal:



1Breet.
M C. ([raícus) (m)

I

I 5
2Smits van Waesberghe

R P tí (Baymond) (m)

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

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sandmann
M.PC. (Matthijs) (m)

4

o

o

Totaal

I
laI
l3

[t-trli]



a
,|

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

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

3weermeieí.
D Y (Dianca) (v) L

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

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laalsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. L7 van 18

o

o

7Totaal ll



6. Verschillen met de dooÍ het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezrds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzrjds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

l) Ja -> Vulde navolgende tabelin en geef zo mogelijk een verklaing

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lirsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelirk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil


