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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

Adres/localie stembureau Dag Maand Openingsiitden (van - lol)

) q l.!1,/ccrnees er CcrCt(CrOr SC) ö1 3C,

o
AdÍes/locatre slembureau Oag Maand OpeningslJden (van - tot)

1b Stembureaugegevenstijdens!g!!!.!.S(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaaí Tijd (van - lol)

Datum t4 4 oL/ t L

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

X De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

t> L)f, zoz ) II

II

)

'la Stembureaugegevenstijdensstemminq

Vul voor een mobíel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open ís.

,

[t--
[-T-- [-T--r
T-T_l



2. Aanwezlgheid stembureauleden
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Houd per stembureaulid de tiden bi waarop hel lid bij de zitting aanwezig was

SHIFT .I:
Aanwezig op hel slembuíeau

Deg Màend Jaaí

ió
{e\ lA Pc-rr.c I
a ('\ t Vc,te LL

n\ LvC'(uC[Í-.\C\ C \r t6

lr \l- 2( [C,C-- e o(
0"r -La.'

o SHIFT 2

Voorlelleís Achternaam Dag Àraand Jaat Td(van-lot)

oJ i{ 3a
,) q

D ,, L\".,r\.Ào.'^ . o t5 3o ?*l (i)

d-z w'1-. zo73
tt zo z4 /í lo

K H ,2.r., ; L,..,.^,L c t5 3c
t , ?c Z3 tï 30 (/-J

TELLERS:

o DaS Maand Trtd (van - lol)

T=t,r.^ -ï-,o.',-L 2§ L ? 1-t (
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Aantal geld ige stempassen

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

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

4(,
B

c

I

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

E x

F

2

3. Aantal toegelaten kiezers

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

Tel bi D de aantallen bi elkaar op.

Aantal geld ige kiezerspassen

Lr'

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal gelelde stemmen moet gelik zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Tel op +

H da/

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dal op de volgende pagina.
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ls er een verschil tussen het aantaltoegelaten kiezors (rubiek 3, ondordeel D) en het aanlal uitgebrachte
stemmen
(rubnek 4, onderdeel H)?

É rurr > Ga dan door naar rubriek 6.

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

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meeí geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hiercnder het aantal keet dal de onderclaande silualies zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembaljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(veÍfield hieíondeí de anderc vorklaringen en hel aanlal keeí dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljeften geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndet de anderc vehlaringon on het aanlal keet dat deze siluaties zich hebben voogedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

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

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercnder hel aanlàl keeí dat de ondoíslaande situaties zich hebben vooqeclaan.



Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmeÍkingen van kiezers-
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar'

er staat meer dan één persoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, hel resukaal van de telling wordt 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 met de

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

Lglgi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

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 zíjn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm gíng af en het stemlokaal moesl worden onlruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden of bilzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

O n regelmatig heden en bijzonderheden

e, ( 01
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6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

I 1(
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gljjp; U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

J"t. Lil'\
[1,.- ]".,u\-r-,

R,U.-'-l tl."-,:L,*
o <--

C!,r \iIr-- D à,'"-

x\ I

o

8. Stembureauledèn aanwezig bii de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

I

Nemen slembuÍeauleden

2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

LijshummeÍ en Lljslnaam

o

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

I Water Natuurlijk
,L tl 5

2 VVD I r..1 +
3 Parti.i van de Arbeid (P.v.d.A.) 0 lc

4 50PLUS 3
5 SGP-ChristenUnie I

6 CDA

7 Ons-Plattaland

I AWP voor water, klimaat en natuur
( 1

I Partij voor de Dieren L o
í0 Belang van Nederland (BVNL)

11 BBB I 3

12 JA21
I

Y

13 GOUD I

a <J 1Totaal:

r-
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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

Stembureaunummer

o Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

o Tettafetnummer

!ny
Naam

Tafe[leider

Tafetcontroleur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

2 4 2

r fIlr
f net lr. fio't (F t1

l
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Vul voor elk stombureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummerstemburea"2ttL

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) E,Àsr,r.*, Ll 
^,r.,., 

krtQ, ttt"Ia^

1. Aantal toegelaten kiezors

Vul hiaronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hel proces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 16o
B boa c Í

)

2. Aantal getelde st€mbiuetten

Vul hioronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel 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 slembiljelten ( E + F + G = H )

'Telvoor dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebracht bij elkaar op.

,

E E
F

G

Z

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

É"f-. td"t r.t rbri"h4

D Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat m€er

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

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

Uitkomsten per stembureau

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

Aantal geldige kiezerspassen

Hat aantal tot de stemmi ng toegelaten kiezerc ( A + B + C = D ) ID

öH

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D)en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?
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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 kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) s.2

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

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

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4

o D Nee, er zijn méer 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 aanlal getelde stembiljeíen. Vormeld hoe

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaÍing voor het verschil?
(veÍmeld hiercndet de andete vorllaringen en hoe vaak eí sprcka van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

Mogelirke 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 eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

tr Ja, eÍ zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzeni kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroÍfen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

a

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

Zie volgende pagina's.

a

5, Aantal stemmen per lfist en per kandidaat

4. Bij gecombineerde stemmingen



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

1van Cappelle,
M.J. (Josien) (v) t 7 L

2

Nr.E.J ([4aígot) (v) I 0

1
3Houngh,

E (Erik) (m)

4de Boeí.
R.A. {Rens) (m)

\
5Huijgens.

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

6Veldhu!sen,
C. (Chris)(m) t

\
van der Zee.
H (Rieks) (m)

Kolpa.
R J (Buud)(m)

7

8

dë Boon.
R.C.J. {Robin) (m)

I

10Zwetsloot,
O.N. (Otto) (m)

11Neeleman,
A.J.C. (Arjan)(m)

12Dogterom,
N. (Klaas) (m)

Z U
13Schreuder,

E A. (Elske)(v)

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

15Oskam,
T. (Tim) {m)

L16Biljoen,
t', H. (trarvin) (m)

17Eongers,
J (Hans) (m)

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

van Zoelen,
A.t\.4 (Agnes)(v)

18

19

z 1Totaal

0_

5-]

S



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

I
2Habben Jansen,

C (Cor) (m)

í
3van Nauta Lemke

J.C.L (Jacquelrne)(v) tl
4Jumelet

VJ A. (Vincenl)(m) \

q5de Hoog,
J. (Jaco) (m)

6Sikkens,
D.E. (Daniël)(m) b

i
7Kíeettl,

N4 A (Mick) (m)

Ivan HoÍ,
D.H. (Dick) (m)

\
ITimm-

van Ruitenburg,
K.C. íKarin)(v)

10Gerretsen.
A.[r.D. (Annemarie) (v) t o

I
11Kolster,

J.S. (Jeroen)(m)

12van den Eijnden,
PÉJ. (Paul)(m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met hel laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

Totaal

+

ru



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

Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer

van Heemst.
W R (wim) (m)

o

Beckhuis,
H (Helmut) (m)

11

Beek,
R.G (Rob) (m)

12

o

l
I

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

10

2

3

4

5

6

7

I

9

van der Gíaal,
C (Cees) (m)

Hazelebach.
A (Arien) (m)

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

van der Boor
wAÉ(Wim)(m)

Fox.
D.W. (David) Ím)

Oerickx.
C L. (Coen) (m)

van Duin,
M J (Menno) (m)

Goudriaan.
de Vries,

\

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

§.1

l

lo
br-

s,

T

I

Totaal --t-Mfl



1Valk,
H (Jet) (v)

n
5

2Mulder,
J.W (Joke) (v)

3Orenthen,
J. (Hans) (m)

4Mosch,
A S. (Dries)(m)

5Vérkoelen
PJ H D. (Ellen) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiter.

Naam kandldaat &
kandidaalnummer

Pag.8 van L8

o

o

5Totaal



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste ciiler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van den Beíg,
C.PW. (Peleí) (m)

25
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

+
1van deí Spek,

M C. (i/artin) (m)

i
2van den Beígh-Kempenaar,

M (Gíeel) (v)

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

Spoelstra,
S.T. (Sapke) (m)

3

Hoogendoorn
J. (Koos) (m)

van deí Roesl.
B. (Bart) (m)

5

6

1

Schippeís,
J A. (Jan)(m)

Groenendiik-de Víes,
H A (Hrlde)(v)

7

B

9Oosterwiik,
C.A. (Marco) (m)

van Midden
PJ. (Piet) (m)

de Jong,
M.J. ([.,!art-Jan) (m)

l0

l1

t2van der Slik,
H.J. (Helmert)(m)

13Weijers,
J.w. (wim) (m)

14Gíauss,
M.K.A. (Michiel) (m)

15Verdoes.
w.J. (Willem-Jan) (m)

Nieuwenhurzen.
F I L. (Fredeíique) (v)

Wassink,
H W lErik) (m)

den Uil,
J (Jan) (m)

17

18

19Bruin,
A.S.J. (Alexander) (m)

de Vries,
W.A (Walte4 (m)

Pool,
H. (Henri) (m)

21

20

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

AJ (John) (m)

22

24van dea Lee.
W (Wim) (m)

26den Hollander.
L. (Bens)(m)

27van deí Wende
A (André) (m)

de Leede,
J (Jan)(m)

Heijboer,
J.P (Piete4 (m)

28

29

30

Subtotaal 1 \)Subtotaal 2

I .\

4

tt*""d
J (Hans) (m)

ffi
ffi

Totaal (1 + 2)



1Visscher,
T. (Teun) (m) I 5

2van Leeuwen,
H G M (Hans)(m)

3Kousiouri.
C (Christina) (v) t o

4Huizinga,
J. (Jos)(m)

5

6Slappendel,
ÉE. (Fred) (m)

7Benard,
A (Arian) (m)

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

9von Meiieníeldt
F H. (Frits) (m) t

10

B.G (Saskia) (v)

11Oosterlaan.
A.A. (Aínold) (m) \

12Veíbeek,
J A. (Jan)(m)

13Larooij,
K. (Kees) (m)

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

15Zijlstra.
w. (wybe) (m)

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

Lijst 6 CDA

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

o

o

Totaal

Zet in elk vakie één ciifer. Begin rechts , met het laatste ciiler.

PÍonk,
MC (MaÍeke)(v) [H

1

i-

I J;I)l4l



Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

34erlandngS
J

26Verhagen

van der Spek
D,

2AVeÍdoold

29

30Olieman,
JJ

Scheeí,

31

32

Oudijk,
c

Knolle
J

van deí Wel
JC,

1

2de Jong,
D.

3

4

5

6Slolk.
JP

de Jong,
I,C,

Boender,
WC

BierÍond,
T

7Heuvelman
C,H,M

8Zijdedaan

Ide Vreede,
JJ,

10Koolhaas-
van den Ban,

t1Kok

Slob-Verbu19, 12

13Mostert
DH.

14Verduijn,

t5Ooms,
J C.

16Jansen
H

17Vonk NooÍdegraal,
J.

18van den Heuvel

r9

21

20

Bos
H.H

Koelewiin,
H.J,

ZuidbÍoek
B

22de Jong,

23

25

24

de Grool,

de Jong
PP

Beiim,
P

0 U

Totaal (1 + 2)

I ao"r.

lw I

O

Subtotaal 1 Subtotaal 2



,|
Welter,
A R (Lex) (m) 3 o

2Kors,
l. (lvo) (m) Z

3Boks.
G M (Geraíd) (m) t

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

5 .)
L

5

6Krol,
A N. (Nelleke) (v) t

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

IMughal,
A (Aroen)(m) 3

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

10[,1ulder.

J G (Joost)(m)

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

.)12Smit-Rag9ers,
G (Geke) (v)

13Knuistingh Neven,
B. (Ruben) (m) L

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

I o 3

van Berkel.
C.[,1 C. (lnge) (v)

1 1

+

Totaal



IRozema,
J.G. (Jaap)

ï l
2Jansen,

E.G.J. (Linda)

3Ventevogel,
T.C. (Tommy)

B
4Coskun,

Z P (Pinao

van deí Wart.
W.A (Tony)

6

R J (RobertJan)

q
7van deí Kemp

[.4 (Madelon)

ï
Ide Jong,

C.D M. (Carmen)

9Mol,
D (Oaan)

10van deí Laan,
J. (Jasper)

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

I

t2van Ïenhoven-van der
Hoeven,
J. (Jeíoen)

I

't3
van Geest.
F (Frank)

l4Maaíseveen,
M C (Marco)

Minasian,
A. (Aímen)

16Swaans,
M.L (Louise) q

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

Zel in èlk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

11

!
-t-
irI

_]-

lLI
-P
_t

I

l

15

.lrriI r""a I



I 3Bogovac,
S. (Slobodan) (m)

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

Zet in elk vakie één cilÍer. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I 3

1

Totaal



Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

,l
de Haaii,
N Àil W (Nicki) (m) L

2de Jong
l, J (tlranelle) (v)

r"

3Bogaard,
A. (Arie)(m)

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

5de Vos,
P (Petra)(v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7Mèerkerk
G.J. (Jack) (m)

8Mulder.
A.J (A.ian) (m)

9Speksnijdeí,
J. (Jan) (m)

10Koetsier.
HJP(Hendrik)(m)

't1
Merks,
A J M. (Ad) (m)

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

Totaal [I'E]



q
,|

Bíeet.
M.C (Marcus) (m)

2

t{
Lens van Bijn.
J. Nn (Dennis) (m)

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

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

a

o

t
rlTotaal

Smits van Waesberghe
B PM. (Raymond)(m)

4



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

n

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

6
3Weeímeier,

D.Y (Dianca) (v)

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

Lijst 13 GOUD
zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laalste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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t OTolaal
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijslen sprake van een verschil tussen enerzijds het aanlal 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

t

e

Liistlotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

Lijsttotaal zoals
vaslgesteld door
gemeenteli.ik
stemburèau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

q .)
r,,,) O l2o rz \ $[,,,.r, a,, : Lenn r^rrl\ t tt,oY P",'D

l

L Vu§) tq1 rhL ó A 6e \ rl.o ., \ i<-,^ 
J--- J

fl Ja -, Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een ve*taring.

Lustnummer en
-naam


