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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopnem ing wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskrinq Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Ste m bu rea u gegeve ns tijdens stemminq

AdÍes/localie stembuÍeau Dag Maand Openrngsluden (van - lol)

\,lc;l !1,zut 71...,,1s 5q iq c\) tc L ) o7 3o 2t o<)

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

AdreVlocalie slembuÍeau Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaar Trid (van - tol)

Datum o) Lo'L 3 T rTr sl hdt;r
o

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

!l De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

II
II II

/,

1. Stembureau, locatie en openingstijden

Openrnqslijden (van - tol)--T-t

[-T-t



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT ,I:
Aanwezig op hel stembureau

Dag Maand Jaar Tijd (van - lol)
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DaS Maand Tiid (van - lol)
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bijA, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen ï3t
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

B ]\
Aantal geld ige kiezerspassen

Íotaal 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 aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E t0l
Aantal blanco stembiljetten F IL
Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

o

c o

c'

G
r)(-,

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

8./vEE-) Ga dan door naar rubriek 6.
D lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veímeld hieíonder het aantal keer dal de onderclaande silualies 2ich hebben vooeedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklàring is voor het verschil
(vefiteld hiercndet dé andeíe vetklaíingen en hat aanlal keer dal deze siluaties zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noleer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

o Aanlal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaÍing is voor het verschil
(vgm6ld hioronder de ancleÍe ve*lain?én en het aantal keet dal dezè situalies zich hebben vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hieíonder hal aantal keor dal do onderslaànde sluaties zich hebben vooÍgedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezvraren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard. het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resullaat van de tellíng is onjuisl.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens ls mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
L,gtggi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

\ rc L.t L.-t.-
Ía\ )

o ..1^--.,\...t \( ).4 .' {..a t,-.--L§- <\<'.r'r r'.c,c.\-L.. z.cL.{ l':---"--
c(..t )

l^v to- tr. [t -..,t Lrc(-. ct\vrL tr'"c-rL.t t. {.,. rnc-tt4 91t;z.a- a.lg brL,.r
J

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sleÍnbus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging at en het stemlokaal moesl worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L:etgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. OnregelmatighedenoÍbijzonderheden

6. Bezwaren van klezers

.\
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Namen slembuíeauleden

o r/M Lfi ?:L.t

, 
^ntl 

( (\a

Jc ,\ I

o

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

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondeÍtekenen al deze stembureauleden het proces-vehaal in rubriek 9.

1

2 a , t,l 'l^,'JL

? rtr3

4

5 '1', v,1n-l-r/ ,í-rtnËt
6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LilstnummeÍ en Lilslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

Totaal: s I I

o

1 Water Natuurlijk )_

2WD l-r t
3 Partii van de AÍbeid (P.v.d.A.)

4 50PLUS i Ll

5 SGP-ChristenUnie ) I

6 CDA ('

7 Ons-Platteland ï
8 AWP voor water, klimaat en natuur Y Z
9 Partij voor de Dieren I

í0 Belang van Nederland (BVNL) I )_

11 BBB
)

_1 v
12 JA2',l I 0

Lí3 GOUD
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a

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

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

Tettafelnummer

lA 6rz
Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

o

L 9 4

. Ë1.,o

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

tn
al I
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Uitkomsten per stembureau

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld 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 kiezeÍspas)

o Aantal geldige kiezerspassen

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld door het gemeentelijk stembureau/stemburaau voor het
openbaar lichaam.

fr,
t6

t7
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten ïB
ZO Het totaalaantal getelde stemblljelten ( E + F + G = H ) c>'L

' Tel voor dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke liist zijn uitgebracht bij elkaar op.

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 'l onder D) en het aantalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

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

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

2. Aantal getelde stembiuetten

S,KS

\(,

Vul voor elk stemburoau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, I OrU---ur-
Locatie stembureau (indien het een mobiel stsmbureau betreft, vult u dat in) 

-

1. Aanta! toegelaten kiezers

A

B

c ó

D /

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E

F

G

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.

? Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembuÍeau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewrzen opnieuw geteld en het aantal toegelàten kiezers voor dit stembuÍeau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige sternpassen 4.2 53t
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 Tï
Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + B-2 + C-2 = O.2 )

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

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde slembiljetten. 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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het verschil?
(vefineld hieíondar de andore ve*lanngen en hoo vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring vooÍ het verschil?

c.2 o

6or

Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

t

o.2



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

E Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in apaÍte pakken woÍden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuuíscollege

Noteer hier het aantal stembiljeften, 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

5. Aantal stemmen peÍ lijst en per kandldaat



3
2Kwee,

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

3Hovingh.
E (Erik) (m)

4de Boer,
R.A. (Bens) (m) 5

5Huijgens,
FN.J. (Frank) (m)

6Veldhuiisen.
C (Chíis)(m)

7van det zee,
H. (Bieks) (m)

BKolpa,
R.J (Buud) (m)

Ide Roon.
R.C.J. (Robin) (m) 2

Ll
l0Zwetsloot.

O N (Ono) (m)

1'lNeeleman.
A.J.C (Arjan) (m)

12Dogteíom,
N (Klaas) (m)

I13Schreuder.
E A. (Elske) (v)

14Clavaux.
MBW (lvark)(m)

Oskam.
T (ïm) (m)

Àf
't6

Biljoen,
M H. (Maryin) (m)

17Eongers,
J. (Hans)(m)

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

t9van zoelen.
A.M (Agnes) (v) L

Lijst 1 Water Natuurlijk Pag.5 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Cappelle,
l.4 J. (Josren) (v)

o

o

Totaal

6
2t5-E

1

-.1

ltl
-H

ti

I\T{I



2_
IGeselschap,

J H. (Jock) (m) Ll
2Habben Jansen.

C. (Co0 (m)

d
3van Naula Lemke

J C L (Jacqueline)(v)

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

5de Hoog,
J (Jaco) (m)

6Sikkens,
D.E. (Danièl) (m)

7Kreetft.
t, A (lvlick) (m)

Bvan HoÍ,
D.H. (Oick) (m)

9Timm-
van Ruitenburg,
K.C. {Karin) ív)

l0Gerretsen,
A.t'.4.D. (Annemarie) (v) 3

't1
Kolster,
J.S. (Jeroen) (m)

van den Eijnden
PF J. (Paul)(m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

o

Totaal

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

12

It1Ih+

Tlï13



1van Heemst.
W R (Wim) (m)

3
2Hazelebach.

A (Arien) (m)

3Heinecke.
J.H. (Anneke) (v) 3

3
4Klappe,

A.L. (Laurens) (m)

5van der Boor
wAF(Wim)(m) a

6van Duin
M.J (Menno) (m)

Z
7Goudriaan-

de VÍies,
G.J. (Geíio) (v)

8Fox.
D.W. (David) (m) L1

IDerickx
C.L. (Coen)(m)

10van derGraal
C. (Cees)(m)

11Beckhuis.
H (Helmut) (m)

12Beek,
R.G. (Rob) (m) t7

Pag.7 van 18

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , mel hèt laatste cijíer

o

o

r30

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummea

6oo

!

Totaal

++*
tfu



1Valk,
H. (Jet) (v) 7

2l\,1ulder,

J.w. (Joke)(v)

LDrenthen,
J. (Hans) (m)

4

Lijst 4 SOPLUS Paq.8 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I
Totaal

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

Mosch,
A.S. (Dries) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

den Hollander
L (Rens) (m)

26

Blokland,
J. (Hans)(m)

30

o

o

van der Wende.
A (Andíé) (m)

de Leede,
J. (Jan) (m)

27

2A

29Heijboer,
J P (Piereo (m)

1van deí Spek,
M.C. (Martin) (m) 5

2van den Bergh-Kempenaar,
M. (Greei) (v)

I

3van der Ham.
J.W. (Jan Willem)(m)

4Spoelstía,
S.T. (Sipke) (m)

Hoogendoorn
J. (Koos)(m)

5

6

Schippeís,
J.A. (Jan)(m)

Groenendijk-de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

7

I

10

I

l1de Jong,
M.J. (Mart-Jan) (m)

van deí Slik,
H.J. (Heimert) (m)

Grauss.
M.K.A. ([richiel) (m)

12

13

14

Weiiers,
J.W (Wim) (m)

Verdoes,
WJ. (Willem-Jan) (m)

N€uwenhuizen,
F.l.L. (Frederique) (v)

15

16

Wassink,
H.w. (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

17

Bíuin,
A.S.J. (Alexande0 (m)

de Vries,
W A (Walte0 (m)

Í9

21

20

Pool,
H. (Henri) (m)

22de Waal-
van Aspeíen,
M.M. (Maria) Ív)

23Vente,
A J. (John) (m)

van der Lee.
W (Wim) (m)

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

24

25

Totaal (1 + 2)

Liist 5 SGP-ChristenU nie

l*-" 0", n*rt
B. (Bart) (m)

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

van Mrdden,
PJ. (Piet) (m)

+

ï

I-_l

Il ï-,
ld

E
E
ltl

H#

it
t-T

Subtotaal 1 Subtotaal 2T--t-lrTI
IIZTI



1Visscher,
T. (Teun)(m) B

2

H.G.M. (Hans)(m)

L
3Kousiouíi.

C. {Chrastina) (v)

4Huizinga,
J. (Jos)(m)

)_
5P.onk.

t\4 C. (Marieke) (v)

1/-
6Slappendel,

F.E. (Fíed) (m)

7Benard,
A. (Arjan) (m)

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

9von MeijenÍeldt,
F.H. (Frils) {m)

10

B.G {Saskra)(v)

11Ooslerlaan.
A A. (Aínold) (m)

12Veíbeek,
J A. (Jan)(m)

13Larooij.
K. (Kees) (m)

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

15Zrjlslra,
W. (Wybe) (m)

16Gerts.
T.M.B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

o

o

6Totaal



Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één ciiler. Begin rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

BoeÍ,

o 34Slingerland,
J,

o

van der Spek,
D.

26

27

Verhagen.
A,J

28

29

Verdoold

Scheer

30Olieman,
J,J,

3l

32

Oudijk,
c.

Knolle
J,

33van deí Wel
J,C

L
2de Jong

o.

3Biemond,
T,

4

5

de Jong
r.c

Boendeí,
wc

Heuvelman,
CHM

6

7

Stolk,
JP

Koolhaas-
van den Ban.
T,C G.

B

9de Vreede
J.J,

Kok

12Slob-Verburg,

14

Mostert,
DH

Verduiin,

Ooms.
J,C. \

Vonk NoordegraaÍ,
J,

16

18

Jansen
H

van den Heuvel,

l9

21

20

22de Jong,

Koelewijn,
HJ

Bos
HH

Zuidbroek,
B

23de Gíoot,

24

25

Reijm

de Jong,
P.P

Subtotaal 1 Subtotaal 2

4

Pag. 11van 1.8

ll

1

10

11

+

t--l
f-

I-t

lzi1o"a""n,

I
+
+

t3

l
+!

ïïï_1

17

+
I +

-ï-1
l

t T

Totaal (1 + 2)

TTT-[{] ól



,|
Welter,
A.R. (Lex)(m) o

2Kors.
l. (lvo) (m)

3Boks,
G.M. (Geíaíd) (m)

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

5van BeÍkel.
C M.C (lnge) (v) 2 u

6Kíol,
A.N. (Nelleke) (v)

7van Zeijl,
K.S. (Kíista) (v) L

IMughal,
A. (Aroen) (m) 5

9

l0

1'lSmil
J.J (John) (m)

12Smil-Baggeís,
G. (Geke) (v)

13Knuistingh Neven,
R (Ruben) (m)

Liist I AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 1.8

zet ir elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Ll 2

F;,,',
IA.P 

(Paul) (m)

l'rulder,
J.G. (Joost)(m)

T

l

Totaal



1Rozema,
J G. (Jaap) 3 r

j I
2Jansen,

E.G.J. (Linda)

3Ventevogel,
T.C. (Tommy) 4

4Coskun,
Z.P (Pinao

5van der Warl,
W A (Tony)

76

R.J (RobertJan)

5
7van der Kemp

M. (Madelon)

IdeJong,
C.D.M. (Carmen) )

IMol,
D. (Daan) 4

10van der Làan
J. (Jaspeo

11on9,
J J.C.K. (Johan)

van llenhoven-van der
Hoeven.
J (Jeroen)

13van Geest,
F (FÍank)

't4

M C (Marco)

15lvlinasian,
A. (Aímen)

.)
j16Swaans,

M.L. (Louise)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

o

nIil] ]

zlÏ
-]t-]

Totaal



Bogovac,
S. (Slobodan) {m) L

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 14 van L8

Zet in elk vakjè één cliÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

Í

I \t lz



,|
de Haarj,
N M.W. (Nicki) (m) 1/- o

2de Jong,
M.J. (Maíielle)(v) \

3gogaard,
A. (Arie) (m)

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

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudijk
P (Paul) (m)

7ireerkerk,
G J. (Jack) Ím)

8iriulder,
A.J. (Aíjan)(m)

ISpeksnrjder,
J (Jan)(m)

10Koetsier.
H J.P (Hendrik) (m)

11irerks.
A J.M (Ad)(m)

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

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiÍer. 8e9in rechts , mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Pag. L5 van 18

2

T-a
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-+
-1

l

[[FTs



Liist 12 JA21
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

o

o

1Bíeet,
M C (Marcus) (m)

2Smits van Waesbeíghe,
R PM. (Raymond) (m) Z

4
3Lens van Bijn,

J. t\4. (Dennis) (m)

4Sandmann
MPC (Matthijs) (m) À

J,*, I TIE



5
1Oosthoek.

R.H J (Raoul) (m)

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

WeeÍmeier,
D.Y (Dianca)(v)

4

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

o

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

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

ll wt



Pag. 18 van 18

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooÍ het gemeentelUk stembureau?

tr Nee

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

rn c^e\r/r c, S{ePt[, lieÍ\)-J J

\/rrRv'ra 'íecrr \"{í I^"d'i,o|)t(
J

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgesteldo lijsttotalen

Ii Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een vetularing.


