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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

Adíes/localre slembuÍeau Dag Maand Openrngslrtden (van - lol)

I Éiq t.5 od 202,3 o1 3o

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

Adres/localie stemburcau Daq Maand Openrnqstirden (van - loi)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand JaaÍ Trtd (van - lol)

Datum í5 zó-r- t 3o q9

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

r

o] z3 oc,

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

[-T-t
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2. Aanwezigheldstembureauleden

Voorlellers AchleÍnaam

A

Aanwezig op h6t slombureau

Dag Maand JaaÍ Írld (van - lol)

Írtd (van-tot)

Trld (van - lol)
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Aantal geld ige stempassen .) -1- U

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via angevulde stem- of
k ieze rs S

B +g
Aa ntal geldige kiezerspassen c o

Tel op +

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zijn aan het aantaltoegelaten kiezers (D = H)

vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 629
Aantal blanco stembiljetten F 2o
Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

o

ó5!

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G 1

o>\

3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

D

H
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5. VeÍschil tussen het aantal to€gelaton kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

[ /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
a lA > Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft qeconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noleer hoeveel stembilieften er zirn meer geteld

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vemeld hieronclet hél aantal keer dat de onderstaancle situaties zich hebben voorgeclaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hiarcnder de anderc vatklaingen an het aantal koet dal deze situalies zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het verschil

Ér zijn mindeÍ stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder zijn geteld

Mogelike verklaringen voor het verschil
Varmeld hieronder hel aanlal keeí dal da onderslaande slualies zich hebben voorgodaana

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vè neld hieronder do andere verklà ngén en het aantal koer dal deze siluatiés zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezèrs 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 in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onlerecht geldig, ongeldig of blanco
ve*laard, het resultaat van de telling wordl niet bekendgemaakt, 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 meÍ de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglgg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedonofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vooheelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activíteiten in of
rondom hel stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@!gp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig h eden en bijzonderheden

_-@ V11 ,< ls ll )

2 ifam5w edtTJ / /') k
rÈ
b-rr,-r

o
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bijde te ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

g!98 U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeíekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

C de. Cf ur L

Namen slembureauléden

Vos

t
t (o

N

o

8. Stembureauleden aanwezig blj de telling

1

2

3 \

4

5

6

7

1



Pag.9 van 10

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijshummer en Lijslnaam

o

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

1 water Natuurlijk 1 L/ Z

2WD 3 1
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 4 I
4 5OPLUS

)L t
5 SGP-ChristenUnie 1 +

6 COA 1 q
7 Ons-Platteland q
I AWP voor water, klimaat en natuur q I
9 Partij voor de Dieren I ) 1

10 Belang van Nederland (BvNL) 5
11 BBB 2 5

12 JA21 1 ó

í3 GOUD 1 Z

é 12 3Totaal:

l
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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



Pag. 1 van 18

=À=
Stembureaunummer

o Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

o Tettafetnummer

lcs
Naam

Tafelteider

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

L 6 I

E BecLprrtc
-"

f- 1 /1 -(oíí

Gemeente
Rotterdam
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Uitkomsten per stembureau

Vul vooÍ elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau /(
o(\

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreff, vult u dat in)

Vul hierondar de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hot proces-vorbaal van

het stemburcau).

Aantal geldige stempassen A ,ví
B 79

a Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlat,ot de stemming toegelaten Riezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgestetd door hel gemeentelijk stambureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op esn kandidaat E 6zq
Aantal blanco stembiljetten F

a Het totaalaantal getelde stembilietten ( E + f + 6 = 11 1

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

tr N6e, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschi l. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of mindeÍ is geteld, en neem de verklaringen over' Ga daama verder met Íubriek 4

í. Aantal toegelaten kiezers

c

6ss

20
G 7

Tti r/.e,vt an.r ft ut t9 o

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

o

D

2. Aantal geteldo stembiljetten

Aantal ongeldige stembilietten

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke líist ziin uitgebracht bij elkaar op'

6slH

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

I Nee, er is een onvsrklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3
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Aantal geldige stempassen 4,2 t77
8.2 7tAantal geldige volmachtbewijzen (schríftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

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

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

( Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn mindeÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het verschil?
(veÍneld hierondeí da andaro verkladngen en hoe vaak eí sprako van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

c.2 o

6rl

Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde verschil heeft het gemeentelík stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewUzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

o.2



4. Bij gecombineerde stemmingen
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ZUn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezeÍspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

{ Nee

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

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

vezegeld en oyergebracht naar het college van buÍgemeester en wethouders/het bestuurscollege

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

Noteer hier het aantal stembíljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is
aangetroÍÍe n.



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Cappelle,
M J (Josien)(v)

Paq. 5 van 18

o

o
van Zoelen.
A M (Agnes) (v)

r9

b (

J B
Kwee.
N4 E J. (t',laígot) (v)

Ll

3

Hovingh,
E. (Erik)(m)

de Boer.
R.A. (Hens) (m)

3

4

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

Veldhuiisen.
C (Chíis) (m)

5

6

T
van det Zee.
H (Bieks) (m)

Kolpa,
B.J (Ruud)(m)

7

I

2
Ide Boon.

R C J (Robin)(m)

r0Zwetsloot.
O N (Otto) (m)

llNeeleman,
A.J C (Arjan) (m)

I
1 3

Dogteíom,
N. (Klaas) (m)

Schíeuder.
E A (Elske) (v)

12

13

14Clavaux.
M.B.W. (MaÍk) (m)

3
't5

Oskam,
T. (Tim) (m)

2
16Bil,oen,

lvl.H (Marvin)(m)

17Bongers.
J (Hans) (m)

I
18Moíatis

8.A. (Brigitte) (v)

L

q 3I

1

l

Totaal



,|
Geselschap.
J H (Jock)(m) 2 tt

2Habben Jansen.
C. (Cor) (m)

I3van Nauta Lemke,
J C.L. (Jacqueline) (v)

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

,1

1_

5de Hoog,
J (Jaco)(m)

7KreeÍft.
M.A. (Mick) (m)

8van Hoí,
D.H. (Dick)(m)

IÍimm-
van Ruitenburg
K C (Karin) (v)

10Geíelsen.
A lvl.D (Annemarie)(v)

l1Kolster,
J S (Jeroen)(m)

12van den Eilnden,
P FJ. (Paul) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Sikkens.
D E (Danrël)(m)

6

o

o

Totaal rII

)

T

3E



I o
U

Ivan Heemsl,
W.R. (Wim) (m)

2Hazelebach.
A (Arien) (m) I

2 1
3Heinecke.

J.H. (Anneke) (v)

n
()

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

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

1
6van Duin.

M.J (Menno) (m)

3
7

8

9Deíickx,
C L. (Coen) (m)

't0

11Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

128eek,
R.G. (Rob) (m)

Lijst 3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakie één cijÍer Begin rechts , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaainummer

Pag. 7 van 18

o

o

Lt
I tI

lGouítíaen-

lo" vri"r,
IGJ íGerio) Ív)T-
lr-ox,
I D.w. (Oavrd) (m)

t", d"t G,""í
lc. (cees) (m)

1ll
Lí]

Totaal



Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 18

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

I ?
1Valk,

H. (Jet) (v)

2
2Mulder,

J.W (Joke)(v)

Orenthen
J (Hans)(m)

Mosch.
A.S. (Díies) (m)

3

4 t
5Verkoelen.

PJ.H D (Ellen) (v) t

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

Totaal TI-trl



Liist 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van L8

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Spek,
M C. (Maílin) (m)

den Hollander.
L (Rens) (m)

26

van den Bergh-Kempenaar,
M (Greet)(v)

2 van der Wende,
A (André)(m)

27

de Leede.
J (Jan)(m)

28

Spoelstía,
S.T. (Sipke)(m)

4 Heijboer,
J P (Pieteo (m)

29

Hoogendoorn
J. {Koos) (m)

5 Blokland,
J ÍHans)(m)

30

van der Boesl.
B. (Bart) (m)

6

Schippeís,
J.A. (Jan)(m)

7

Gíoenendijk-de Vries
H A. (Hilde)(v)

8

o
Oosteíwijk,
C.A. (Marco) (m)

I

van Midden
PJ (Pie0 (m)

10

de Jon9,
M.J. ([rart-Jan) (m)

11

van deí Slik.
H J. (Helmert) (m)

12

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

13

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

r6

o

van deí Lee,
w. (Wam) (m)

24

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

25

l 1.

ó/-

L
3van deí Ham.

J.W. {Jan Willem) (m)

)

L

Grauss,
M.K.A. (i,lichiel) (m)

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

14

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

17

r8

1g

Wassink.
H.W. (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

de Vries,
W A (Walter) (m)

Pool,
H. (Henri) (m)

21

20

22de Waal-
van Aspeíen,
tr.M. ÍMaria) (v)

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

4I lSubtotaal I

L
,7
rf

I

l

I T------- -------T-

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



B
1Visscher,

T (Teun) (m)

2

H.G.M (Hans) (m)

q3Kousiouíi,
C. (Christina)(v)

4Hui2inga,
J (Jos)(m)

1
5Pronk.

M.C. (i/aíieke)(v)

6Slappendel,
F E. (Fred) (m)

7Benaíd,
A. (Aíjan)(m)

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

Ivon MeijenÍeldt,
F H (Fíits) (m)

I10

B G (Saskia)(v)

11Oosterlaan.
A.A. (Aínold)(m)

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

13Laíooij,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht.
E.C. (Chrisline) (v)

l5Zijlstra.
W. (Wybe) (m)

16Gerts,
TMB (Dorenda)(v)

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal I [1[r]

I

l

l

l

l .t

l



I

3

4

5

6

de Jong,
LC

Biemond
Í.

Boendeí,
WC.

Stolk
JP

7

8

9

Heuvelman,
C.H M

Ziidetlaan

de Vreede.
JJ

l0Koolhaas-
van den Ban
TC G

11Kok,

l3

14

15Ooms
JC

Slob-Verburg
t\,1

Lrostert,
DH,

16Jansen,
H

17Vonk Noordegraal
J.

18

l9

21

20

22de Jong,

van den Heuvel,

Koelewijn,
H.J

Zurdbroek,
B.

Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mèt het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer

de Jong,
D

de Groot,

Fleijm
P

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

2

o

o

25

26Verhagen,

van der Spek,
D, L

2AVerdoold,

29Scheeí,

30

31

33

Oudiik,
C,

van der Wel
JC

Slingerland
J

Knolle
J

3Subtotaal í Sublotaal 2

de Jong,
PP

-f l
E] EÏ

l
l

Totaal (1 + 2)

l

E

Verdurjn,

8os
HH

I
t l

l

I
I

tr
a



Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur Pag.12 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1Welter,
A.R. (Lex) (m) 1 {

3
2Kors,

I (lvo)(m)

I3Boks,
G.M. (Gerard) (m)

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

1
van Berkel.
C.M.C. (lnge) (v)

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

6

2

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

,
À/ughal,
A. (Aíoen) (m)

Twigt,
A.P (Paul) (m)

I10Mulder,
J.G (Joost)(m)

11Smit,
J J (John)(m)

't2Smrt-Raggers.
G. (Geke) (v)

Knuistingh Neven,
8. (Ruben) (m)

q

I

\

7

t

--!

Totaal 4



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

o

3 B

l ,9

Rozema,
J G (Jaap)

Jansen.
E G J. (Linda)

,|

2

3Ventevogel,
TC (Tommy)

1

3

3
4Coskun,

Z P lPinaÍ)

5

W A (Tony) L
6

B J (Roberl Jan)

7 o7van der Kemp
M. (Madelon)

Ide Jong,
C.O M. (Carmen) I

Iirol,
D (Daan)

10van der Laan
J (Jaspeo

2
11ong,

JJCK.(Johan)

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

13van Geest
F (Frank)

-t4
Maarseveen
N.4 C (Marco)

r5Minasian.
A. (Armen) 1

Swaans,
M L. (Louise)

Totaal vBVl

l7

I

#l
16 té)



5

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Bogovac,
S (Slobodan) (m)

o

o

Totaal

1

f-T-ft5



9
,|

de Haaij.
NMW (Nicki)(m)

I2de Jong,
M J. (Marielle) (v)

)

5de Vos,
P (Peka) (v)

6Oudijk,
P. (Paul)(m)

T
7Meerkerk.

G.J. (Jack) (m)

8À,/ulder

A J {Arjan) (m)

LSpeksniider.
J. (Jan)(m)

10KoelsreÍ
H.J P (Hendrik) (m)

L
'll

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

L
12OosteÍom,

C.P (Niels)(m)

Lijst 11 BBB Pag.15 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bogaaíd,
A (Arie) (m)

3

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

4

o

o

I

Totaal lT2T,



g
Smits van Waesberghe.
B.P M. (Raymond) (m) 2

)Lens van Rijn,
J.lvl (Dennis) (m)

4Sandmann.
M.PC. (Matthiis) (m)

)J

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Breet.
M.C (i/aícus) (m)

a

o

1

Totaal IM



1Oosthoek
B.H.J. (Raoul) (m)

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

3Weeímeier,
D.Y (Dianca) (v)

'-)J

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één cijlèr. Bègin rechts, met hel laalste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Pag. 17 van 18

4

L

o

o

I(j)l

Totaal -[T-titz]



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 enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijsl uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door hel gemeentelijk stembureau?

! Nee

a Ja -> Vulde navolgende tabelin en geel zo mogelijk een verklaring

Lijstnummer en
-ni|atn

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenleliik stembureau op het verschil

o

o


