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

'1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

r 93
Adres/localie slembuíeau

t ï 09 LO L T

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

Dag Maand

Dag Maand

Openrngsluden (van - lol)

Ol c)O

o
AdÍes/localie slembuÍeau Openin9slitden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand )aat Trld (van _ tot)

c:t) 1-t oO ól

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

BDe tellang vond in het slemlokaal plaats.

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

0 Lt,.a,0+ 1oaa-

5 o) oöDatum:
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2. Aanwezigheid st€mbureauleden

Vooíletle.s Àchternaem

A€nwezig op hel stemburcau

Dag Maand Jaar

tF.Dt
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tÍrr-E
tTr,.l

A

r5 zo2z ob )o
zo t>b

Lï 0c tD2? ób \D
Zo ob 20
LO 2 o

Titd (van-lol)

Tijd (van - tol)

)
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TELLERS:

SHIFT 2:

Vooíetlers Achleínaam

Voorlelleís Achlernaam

o) 'z- ot- 3
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT í:
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

Aantal geldage volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers a5

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

a1')
B

c o

lod-)

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Hel aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul híerondeÍ de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E t0h
Aantal blanco stembiljetten F t6
Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

Telop +

G t
\ OL 3

Vul híeronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bijA, B en C.

Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

o

\Uq

H
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5. Verschll tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

d NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situatíes
heeft geconstateerd.

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

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijka verklaingen voor het verschil
Veineld hierondor hol aantal keeÍ dal de oncle6laande situaties zich habban voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondat de andeíe veíklaringen en het aanlal keet dat deze siluaties zich hebben vooÍgeclaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelijke verklaringen voor hel verschil
Vermald hieronder hel aantal keet dal de onderslaande silualios zich hebben vooryedaan.

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(ve neld hieíonder do anderc verklaringen en hel aanlal keet dat deze situalios ztch hebben voorgedaan)

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

Hebben aanr rezige kièzers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilik 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
verklaard, het resultaal van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezerc vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niel eens rs meÍ de

kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

@tpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

to

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7, Onregelmatighedenofbiizonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tldens de stemming en te ing?
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
íondom het stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

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

Lgtpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden díe bl de telling aanwezig ziin
Dat zin in elk gevalde voorzitter en minimaaltwee andere stembureauleden.

glgp U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens onderlekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

§"Lr @.c\"r,.*r"-la,.r-\

Namen stembureau eden

A\rJ.([ AcL..tr,'

-\e,.. t- u.rrr olr", \ tQ

o K Qrr-,.Jr,(t r\ q./\( l(

[.Du^ BCL Lr (t,r-

<U{ br< >ot'r,t

R!^q\t. ov-i..o.{L

)

q

Ct^1 ó\x.;
o

lk,o 4ya il"1

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2

3

4

5.

6

7

1

2
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Bijtage Voorlopige telling op lijstniveau

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

L tslnummeí en Lilsl.aam

o

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

í Water Natuurlijk rel

2 VVD rq
3 Partu van de Arbeid (P.v.d.A.) rr.í)

4 50PLUS 13
5 SGP-ChristenUnie >l
6 CDA 5l
7 Ons-Platteland rt

8 AWP voor water, klimaat en natuur >L

9 Partij voor de Dieren )8
í0 Belang van Nederland (BVNL) a3

1,I BBB rlL

12 JÀ2',l
\)L

13 GOUO 7L

Totaal: \ o + +
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Dee[ B

In te vul[en door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

L A

Naam

Tafelcontroteur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

o

L 9 3

Via ul,l b^
n ,. (\.-
) (À

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Tafetteider
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor èlk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stembureau t' L\-1
J-

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

[.ol AA

a

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

í. Aantal toegelaten kiezers

QfiQ

lo tl

o

toB3

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestetd door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bíielkaar op

o

I

o80

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

É Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieron der het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

B

c

D

2. Aantal getelde stembilietten

H

É

IF

G

3. verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantat getelde stembiuetten
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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;

Aantal geldige stempassen

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

q)í
8.2 lotr

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik

slembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

b

o
C Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er meeÍ geteld?

! Nee, er zi|n minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het veÍschil?
(vefineld hiercnder de ancleÍe ve ladngen en hoo vaak et sp.Éke van was)

r
I T

1

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? o

o.2

Mogelirke verklaringen voor het verschil
VeÍmeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

1

tí ',lcrNJ),hoaD wo-o \t@(
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tr Nee

Ja, er zijn slembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

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

Noleer hier het aantal stembiljetten, dan wel slempassen, volmachtbew\zen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

a

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



1 o f
,|

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

b
2

M E.J. (Maígot) (v) 2
3Hovingh,

E (Eíik) (m) 1

I4de Boer,
B A (Rens) (m)

5Huijgens,
F.N J. (Frank) (m)

1
6Veldhui,sen,

C (Chris)(m)

2
7van deÍ zee.

H (Rieks) (m)

8Kolpa.
B.J. (Ruud) (m)

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

't0
Zwelslool,
O N (Otto) (m)

1
11Neeleman,

AJC (Aíjan) (m)

1
12Dogterom,

N (Klaas)(m)

13Schreuder,
E A. (Elske)(v) +

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

't5
Oskam,
T (Tim) (m)

16Brljoen,
M H. (Maívin) (m)

17Bongers,
J. (Hans) (m) 3

18N4oralis.
B A (Brigitte) (v)

19van zoelen.
A M. (Agnes) (v) L1

Liist 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 5 van 18

o

o
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Totaal IIIEtr



f ..,
5

tGeselschap,
J.H. {Jock)(m)

I

LlHabben Jansen
C (Cod (m)

2 -,
1

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

I
4Jumelet.

V.J A. (Vincent) (m)

O
5de Hoog,

J (Jaco) (m)

/1
6Srkkens,

O E (Danièl) (m)

\
7Kíeetft.

M A. (Mick) (m)

q8van Hof,
O H. (Dick)(m)

ITimm-
van Ruitenburg,
K C. (Karin) (v)

6
r0Geíelsen

A M.D (Annemaíie) (v)

\
11Kolster.

J.S. (Jeroen)(m)

Ir
12van den Eijnden,

PFJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer'

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van L8

o

o

Totaal ffi



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
zet in elk vakie één cijíeÍ. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

)
'|

van Heemst.
W.R. (wim) (m)

q2Hazelebach,
A. (Arjen)(m)

3 §()
3Heinecke.

J H. (Anneke) (v)

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

5van deí Boor
W.A.F (Wim)(m)

6van Duin.
M.J (N.4enno) (m)

7Goudíiaan'
de Vries,
G.J. (Gerio) (v)

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

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

I

I

10van deí GraaÍ.
C. (Cees) (m)

J1Beckhuis.
H. (Helmul) (m)

tBeek.
B.G. (Rob) (m)

Pag.7 van 18

12

I

i o

lrl
]C
-l,l

1

l

Totaal .ILIí



3 L
1Valk,

H. (Jel) (v)

t1
2Mulder,

J.W. (Joke)(v)

3Drenthen,
J. (Hans) (m)

I4[,1osch,

A.S. (Dries) (m)

t5Verkoelen.
PJ H.D (Ellen) (v)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18

o

o

q 5-Totaal

Lijst 4 5OPLUS



Liist 5 SGP-ChristenUnie
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 18

o

o

den Hollander
L. (Rens) (m)

A. (Andíé) (m)

26

27

de Leede,
J (Jan) (m)

Heiiboer
J P (Pieteo (m)

Blokland,
J (Hans) (m)

29

30

3 (,
Ivan der Spek,

M.C. ([Iartin) (m)

...,

ó
2van den Bergh-Kempenaar,

M (Greet) (v)

3van der Ham,
J.w. (Jan willem) (m)

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

L
5Hoogendoorn,

J. (Koos)(m)

van deí Boesl
B. (Bart) (m)

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

6

7

+
IGroenendijk-de Vries,

H.A. (Hilde) (v)

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

10van Midden.
PJ (Piet) (m)

l1de Jon9,
M.J (Maít-Jan) (m)

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

13Weijeís,
J W (Wrm) (m)

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

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

14

l5

16Nieuwenhuizen.
F l.L (Frederique) (v)

'17

H.w. (Erik) (m)

18den Uil.
J. (Jan) (m)

19Bíuin,
A.S.J. (Alexande0 (m)

20de Vries.
W A (Walteí) (m)

21Pool,
H. (Heníi)(m)

I22de Waal-
van Asperen,
N,l M (Maria) (v)

a1
Vente,
A.J. (John)(m)

van der Lee.
W (Wim) (m)

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

24

4
J o

bSubtotaal í

Totaal (1 + 2)

Ll
Í

L]-_] trSubtotaal 2I
TTFI8]



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

J

a

L ]
1Visscher,

T. (Teun) (m)

t12van Leeuwen,
H G.tí. (Hans) (m)

íKousaouri.
C. (Christina) (v)

4

5Píonk.
M.C. (Marieke) (v)

6Slappendel,
F E. {FÍed) (m)

7Benard.
A (Aíjan)(m)

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

9von MeijenÍeldt,
F.H (Frits) (m)

4
10

'u
Oosterlaan.
A A (Arnold) (m)

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

l3Larooii.
K (Kees)(m)

1
14Eskes-

van UtÍechl,
E C. (Christine)(v)

15

16

Huizinga,
J lJos) (m)

[ \r,""
B.G (Saskia)(v)

L
L

lzÍtsra,
lW (Wybe) (m)
I

lGerts,
ITM B (Doíenda) (v) F

l_

[I5tslTotaal



Liist 7 Ons-Platteland

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Verhagen,
AJ,

26

o

o

27

28Verdoold

29Scheer

31

32

30Olieman
JJ

Oudijk,
c.

Knolle,
J

van der Wel
J.C

Slingerland,
J,

34

1Boer

2de Jon9,
D

3Biemond
T

4de Jong,
IC

5Boendeí,
w.c

6

7

I

Stolk

Heuvelman,
C H,M

Zide aan.

I

T,C.G.

Kok,

10

11

12Slob-Verburg,

13l\,4ostert

DH

14

15Ooms,
J,C,

Vonk NoordegraaÍ,
J,

16

17

van den Heuvel,

Jansen,
H

19Koelewijn,
H,J

20Zurdbíoek,
B

21Bos
HH

de Jong

23

24

de Grool,

Reijm
P

25de Jong
PP

L nSubtotaal 1

I tTotaal (1 + 2)

I o

Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechls , met hel laatste ciiler.

van der Spek,
D,

lf

I
de Víeede,
J J,

Koolltaas-
van den Ban,

Veídurjn.

+

18

l

l
l

l|r
I

Subtotaal 2
I



Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakie één cijÍer. Begln rechts, met het laatstè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalhummer

Paq.12 van 18

o

o

I qI

2Kors.
l. (lvo) (m)

3

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

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

6Kíol.
A N (Nelleke)(v)

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

5[.4ughal.
A (Aroen)(m)

Twigt,
A.P (Paul) (m)

I

s

10N4ulder,

J.G (Joost)(m)

l1Smit,
J.J (John) (m)

\
12Smil-Ba9gers,

G. (Geke)(v)

13Knuistingh Neven.
R (Buben) (m)

Totaal

E"r*
lA.R (Lex) (m)

ffir
lc.M (cerard) {m)

It4
2

m



4
1Bozema,

J.G. (Jaap)

3 2
2Jansen

E G J (Lrnda)

t
3Ventevogel,

T.C. (Tommy)

5
4Coskun,

Z.P (Pinar)

5

W A (Tony)

\
6

R J (RobertJan)

+7van der Kemp
M. (Madelon)

5
Ide Jonq,

C.D.M. (Carmen)

I[,40t

D (Daan)

10van der Laan.
J (Jaspeo

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

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

913van Geest,
F. (Frank)

14Maarseveen
M C (tíarco)

\
15Minasian

A. (Aímen)

2
16Swaans,

lvl L (Louise)

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

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

a

Totaal rl-El



Z 7Bogovac,
S (Slobodan) (m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 18

a

o

Z +Totaal

1



7 9
Ide Haaij,

N M.w. (Nicki) (m)

(, ()

5
4Nreuwenhuis

C.J (KeesJan)(m)

3
5de Vos,

P (Petra) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

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

8Muldeí.
A J. (Arjan) (m)

-i
ISpeksnijder,

J. (Jan) (m)

1oKoetsier,
H.J.P (Hendrik) (m)

1í
t1Merks.

A J.M. (Ad) (m)

12Ooslerom.
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 18

o

o

1
c-J 1

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

de Jong,
M.J (tllarielle) (v)

Bogaard,
A (Arie) (m)

-------t------t

t-l
lrl
ft

l

Totaal



A N
18íeel.

M.C. (Marcus) (m)

L
2Smits van Waesberghe,

R PM (Baymond) (m)

3 f)
3Lens van Bijn,

J M (Dennis) (m)

/-1

il
a1
ö

4Sandmann.
M P.C. (Matthiis) (m)

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

a

a

Totaal II.Ipl



1Oosthoek.
R H.J (Baoul) (m) 1

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

I

\

6
Weeímeier.
D.Y (Dianca)(v)

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

Liist 13 GOUD
zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 18

e

o

Totaal m
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6. Verschillen met de door hEt stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meeÍ lrsten sprake van een verschil tussen enezijds 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?

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

o

a

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschilLiisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau
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Lijstnummer en
-naam


