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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 Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Q

1a Stembu reaugegevens tijdens stemminq

Dag Maand Openingsliiden {vah - lol)

4, ().5 a /i.t 1J,U -L J

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

ÀdÍes/localre stembuÍeau

ZO Z

o
Adres/locat e stembuíea! Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaaí TÍd (van - lol)

Datum 03 aRBot

Openingslijden (van - lol)

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O loe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

AT 3C

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1,.



2. Aanwezigheidstembureauleden

L

Vooíetlers Achlernaam

Aanwezig op hel stembureau

DaS Maand Jaat

t-u

t(- 1,,

Tiid (van - lot)

Tijd (van - lol)

Tl]d (van - tol)
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitling aanwezig was.

SHIFT í:

71

4§ (t \

l) ,
,t5 àb

2n1b

Lo
ha

4í

s

,rT
[e-l
m-l

ÀïL,rz,

1n

),o I t-,

[-T-t



Pag. 4 van 10

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

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
k ieze rs s

B 4r
Aantal geld ige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk 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 kàndidaat E qgL
Aantal blanco stembiljetten F 1
Aantal onqeldige stembiljetten

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

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

o

4 Z5

c

4. Aantal uitgebrachte stemmen

LT

Gv

3. Aantal toegelaten kiezers

Aanta I geld i9e stempassen

hqqo

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

tr A/EE ) Ga dan door naar rubriek 6.

E lA ) Verklaar dan hierna het verschilt door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

EÍ zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercnde( hel aantal keer dal de onderctaande situaties zich hebben vooígedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor hel verschil
(vemeld hiercnder da andere ve*laíingen en hat aanlal keer dal deze stlual,es zich hobban voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

EÍ zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilieften er minder ziin geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Veímeld hierondet hol aanlàl keq dat de ondeslaando siluaties zich hobben vootgodaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemleld hieíoncleí de andoío verklaringen èn hét aanlal keet dat deza situaties zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

I

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er slaat 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 resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezerc 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.

klgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

v

o

O n regelmatig heden en bijzonderheden

èwt nn \<S

:.1 J V,I

fils v\ W4t"t^ l9 I ,/9-q

7. Onregelmatlghedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en te ing?
Voorbeelden: een of meer slembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het slemlokaal moest worden ontruimd, activileiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

\ ,{ Vr, ,^o, Llr ir," ,^" ,o , lnlp t p ">t r,,a ol



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Pag.7 van 10

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bi de te íng aanwezig zin
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere slembureauleden.

4!9p U vult in rubiek I alleen de namen in.

Vervolgens ondeiekenen al deze síembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuÍeauleden

o

o

t4jtLl

I1

6

7
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lisinummeí en Lilshaam

o

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

1 Water Natuurliik I 3 ?
2WD 7 P
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

o
d t

4 sOPLUS I
5 SG P-Ch rislen U nie l
6 COA 5

7 Ons-Platteland l
8 AWP voor water, klimaat en natuur t ,

9 Paíij voor de Dieren q' 7
10 Belang van Nederland (BVNL)

I ?1
d

1,I BBB I 3
12 JA21

oL i
í3 GOUD (

Totaal: +14 1.

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

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafelnummer

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroteur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

2 6 0

I
/) t,

frs(L,*^&,,3^

f,. lrt c hOqJ€



Pagina 2 van 18

Uitkomsten per stembureau

Aantal geldige stempassen

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld dooÍ het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van

het stembureau).

A l,tgl
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspasseno
B uLl
c

2. Aantal getelde stembiuetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau vooÍ het
openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembllietten ( E + F + G = H )
a

E

F

G

5c»

ts 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

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

oÍ minder is geteld, en neem de verklaíngen over. Ga daama veÍder met rubriek 4.

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verdeí met het vervolg van rubÍiek 3

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stembureau _
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

1. Aantal toegelaten kiezers

Het aantal tot de slemming aoegeta,en kiezers ( A + B + C = D ) o \,^ficÀ

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

H

'Telv@r dit onderdeelde aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bíielkaar op.

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



Pag.3 van 18

Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschil 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 4.2 u53
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om ae stemmen in andere gemeente)

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

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

d L". c, verder met rubriek 4

o tr Nee, er ziin méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

tr Nee, er zijn 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 zijn.

Mogeliike verklàringen 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 uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veímeld hierondet de andere verklaÍingen en hoe vaak er spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

8.2

qco

(,1 í

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgeÍeikt?



4. Bij gecombineerde stemmingen

Pag. 4 van 18

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewUzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

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

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

Noteer hier het aanlal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachlbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

(1 r/( \^
QL)('a o () v'v"A

o

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

Zie volgende pagana's.

o

Nee

VQ CI

5. Aantal stemmen per liist en per kandidaat



Liist 1 Water Natuurlijk Pag.5 van 18

Zet in elk vakie één ciiÍer. Bègin rechts , met het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1van Cappelle.
M J (Josien)(v) ) q

2Kwee,
MEJ (Maígot) (v) ? 7

Z
3Hovingh,

E (Erik)(m)

q4de Boer.
B A (Rens) (m)

Z \)
O

5

Veldhuijsen.
C (Chíis) (m)

van det Zee
H (Rieks) (m)

6

7

8Kolpa,
R J (Ruud)(m)

Ide Boon,
R C J. (Robin) (m)

10Zwetsloot,
O N (Ono) (m)

l'lNeeleman.
AJC (Arian){m)

12Dogterom,
N (Klaas) (m)

13Schíeuder.
E.A (Elske)(v)

1(-
14Clavaux.

lr4 B W. (Mark) (m)

15Oskam,
T. (Iim) (m)

16Biljoen,
M H (Marvan) (m)

17Bongers,
J. (Hans) (m)

't8
Moratis,
B.A {Brigitte)(v)

19van Zoelen.
A M. (Agnes)(v)

Hurigens,
FN.J. (Frank) (m)

_[

I

l---_

V

l

Totaal -[fÍTí-]



2 ,l
1Geselschap,

J.H. (Jock) (m)

2Habben Jansen.
C. (Coo (m)

1

?
3van Naule Lemke

J C L (Jacqueline)(v)

4Jumelet.
VJ A (Vincenl) (m)

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

6Sikkens,
D.E. (Daniél) (m)

7Kreetft.
tí A. (Mick) (m)

2
Illmm-

van Ruitenburg,
K.C. {Karin) ív) I

L\
10Gerretsen.

A.M.D (Annemaíie) (v)

11Kolster,
J.S. (Jeroen) (m)

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

Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechls , met het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

van HoÍ.
D.H. (Dick) (m)

Pag. ó van 18
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o
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tr

Totaal



4L,
1van Heemsl.

W R. (Wim) (m)

2Hazelebach,
A (Aíien) (m)

L
3Heinecke.

J H (Anneke) (v)

a
4Klappe,

A L. (Laurens) (m)

I5

6van Duin.
M J (Àrenno) (m)

1-

7Goudriaan-
de Vries,
G J (Gerio) ív)

IT
BFox,

D.W. (David) (m)

IDeíickx,
C.L. (Coen)(m)

1
10van der Graaí.

C (Cees)(m)

fiBeckhurs,
H. (Helmut) (m) 4

12Beek,
B.G (Rob) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

I

ls-r-

1

L

van deí Boor.
W A.F. (Wim) (m)

f-

l

L

TTlslS



1Valk,
H. (Jet)(v) /-^

2[,rulder,
J.W (Joke) (v) 2

3Drenthen,
J. (Hans) (m)

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

5Verkoelen.
PJ H D. lEllen) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. I van 1.8

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

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

I

[[[I,



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

Zet in elk vak,e één cliÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

de Leede.
J (Jan){m)

28

Heiiboer,
J.P (Pieteo (m)

29

Blokland,
J (Hans) (m)

30

van der Boest,
B. (Baít) (m)

6

7

I

o
10

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

11

van derSftk,
H.J. (Helmert) (m)

12

Weijers,
J.w (Wim) (m)

13

Grauss.
t!4.K.4 (MEhiel) (m)

14

o

0

)

den Hollander.
L (Rens) (m)

van deí Wende
A (André) (m)

26

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

1van den Bergh-Kempenaar
M. (Greet) (v)

van deí Ham.
J.W. (Jan Willem) (m)

2

3

4Spoelstía,
S.T. (Sipke)(m)

5Hoogendooín,
J. (Koos)(m)

L
I

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

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

15

16

H.W. (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

17

18

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

de Vries.
w A (Walle0 (m)

19

20

21Pool,
H. (Henri)(m)

de Waal-
van Aspeíen.
l!1.M. (Maria) (v)

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

23

22

24van deí Lee.
W (Wim) (m)

25van den Berg,
C.PW (Peted (m)

Totaal (1 + 2)

--t---t

I --+---

L

f-

__II I_.1 t-
L

Schrppeís,

LJ.A 
(Jan) (m)

lGíoenendiik-de Vries
lH A (Hilde)(v)

Oosterwlik,
lcA (Marco) (m)

j van Midden.

lPJ. (P'et)(m)

ll
-ï

I

-

I

_.1

+_l] ]
t ]

Subtotaal I Subtotaal 2I ll rl, I



t)
1Visscheí,

T. (Teun) (m)

2van Leeuwen,
HGM (Hans)(m)

3Kousiouri.
C. (Chrjslina) (v)

4Huizinga,
J. (Jos) {m)

5Pronk
l,il.C. (Marieke)(v)

7

de Leeuw.
A.J (Aínold) (m)

10

11

Verbeek,
J A. (Jan) (m)

13Larooij,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van ulrecht,
E.C. {Chrisline) Ív)

15Zijlstra,
W (Wybe) (m)

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

Liist 6 CDA Pag. 10 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

l

--t

.t

ïI
I
I
I

I

6

8

a

_l___l

Slappendel
F.E. (Fred) (m)

tt"""r"L
A (Arjan)(m)

von MerjenÍeldl,
FH (Frils) (m)

van Vuíen,

lB.G 
(Saskia)(v)

Ooslerlaan.
A A (Arnold) (m)

12

Totaal -I-[T-E]



J
1BoeÍ

2de Jong,
o

Biemond,
Í.

8Zldeílaan,

9de Vreede
J,J

10Koolhaas-
van den Ban
T,C,G,

1

11Kok

12Slob"Verbuí9,

Mostert
DH

't4

't5

1_
't6

Jansen
H

17Vonk NooídegraaÍ,
J

18van den Heuvel

19Koelewrjn,
HJ

20Zuidbroek
B,

Bos,
HH

22de Jong.

23de Groot,

24Reiim,
P

25de Jong,
PP

Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong,
t.c

4

Boender,
wc

5

Slolk
JP

6

Heuvelman
C,H M.

7

o

o

van der Spek,
D

26Verhagen

28Verdoold.

29Scheer,

31

30Olieman
J.J.

Oudijk
C

32

33

34

Knolle,
J,

van der Wel,
J,C.

SlingeÍland
J,

Subtotaal 1

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

l

-1-
--t-I-I
+--r--

r

tÏ-t
I

I
---l

--.1I

21

I 
verou,ln,

lA
I Ooms,

lrc

I

II
_]-II

H+
_l

l

-T
Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

-[r7
r--[T-tF]



1 +
IWelteí

A B. (Lex) (m)

I2Kors,
I (lvo) (m)

Boks.
G.M. (Gerard) (m) 2

4van Zeijl,
w J.t, (Hans) (m)

L q5van Berkel,
C.M C. (lnge)(v)

6Krol.
A N. (Nelleke)(v) !

L
7van Zeijl,

K S (Krisla) (v)

1
8[,4ughal,

A (Aroen)(m)

9T\ igt,
A.P (Paul) (m)

10l\4ulder.
J G (Joost) (m)

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

12SmilRaggers,
G. (Geke) (v)

13Knuistingh Neven
B (Ruben) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

t

I

-1

l

+tt
.

ttl

Totaal TTIsItl



Liist I Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

R J. (Bobert Jan)

6

o

o

1Rozema,
J.G. (Jaap)

2
2Jansen,

E G J (Lrnda)

Venlevogel,
ÍC (Tommy)

4Cogkun,
Z.P (Pina0

5van der Wart.
W.A. (Tony)

tí

/,
van der Kemp
M. (Madelon)

o
/_

8de Jong,
C D.M (Carmen)

2
van der Laan
J. (Jaspeo

10

IMol
D (Daan)

1long.
J.J.C K (Johan)

L
12van ïenhoven-van der

Hoeven.
J. (Jeroen)

13van Geest,
F. (Fíank)

14líaarseveen.
M.C (lvlarco)

15Minasian,
A (Armen)

't6
Swaans,
M.L (Louise)

7Totaal

7

4l
E)

3

)

Ir lB
+I
-lt-

t
]-

__l

ff

t- -t--lLI

T

,L



Bogovac,
S (Slobodan) (m)
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

(t
(J

o

o

8-lTotaal

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)

1



q
1de Haaij,

N M.W. (Nicki) (m)

€r
2de Jong,

M J. (Maíielle) (v)

3Bogaard.
A (Aíie)(m)

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

5de Vos,
P (Petra) (v)

7Meerkerk,
G J (Jack)(m)

I[rulder,
A.J. (Arjan) (m)

1

ISpeksniider
J (Jan)(m)

10Koelsieí.
H.J.P (Hendrik) (m)

11Meíks.
A.J.lÍ. (Ad)(m)

't2Oosterom.
C P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

Zet ln elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Oudijk,
P (Paul) (m)

6

o

o

Totaal

Ir
TIT

l I

ïTf1 F.l



a(-)

Z
2Smrls van Waesberghe

R PM (Baymond) (m)

G
3Lens van Rijn.

J M (Dennis) (m)

5
4Sandmann.

[r.P.C. (Matthijs) (m)

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakie één cijfer. Begln rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Bíeet.
M.C. (Marcus) (m)

Pag. 1ó van 18

a

o

Totaal
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(
2Lammertink.

A G.H M (Ton) (m)

3Weermeier.
D Y {Dianca)(v)

4de Màn.
A.A. (Aad) (m)

Lijst 13 GOUD Pag. L7 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

o

o

Totaal

,|

ïI-t--t tH
ttl

Tl--t-t6:l



6. Verschillen met de door het stembuÍeau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls eÍ 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 lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelljk stembureau?

tr Nee

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liistlotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

A Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.


