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Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoog heem raadschap van Schietand
en de Krimpenerwaard

Dee[ A

In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart20z3
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288-WS23-De Poort van Oost

Gemeente
Rotterdam
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Proces-verbaa! 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 Rotterda m
Kieskring Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenenraard

Adíes/locatre slembureau Oag Maand Openingslijden (van - lol)

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

Adres/local e slembuÍeau Dag Maand Op6n ngslitden (van - lol)

1b Stembureaugegevenstijdenslg.Lllttg(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand JaaÍ Trtd (van _ lol)

20 z 3 ?1 00 00 00

o

1. Stembureau, locatie en openingstijden

\ 5 o3

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Datum:

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

4De telling vond in het stemlokaal plaats.

D De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrrving locatie:



2. Aanwezighoidstembureauleden
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SHIFT í:
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VoorletteÍs AchleÍnaam Dag Maand Tld (van - lot)
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Houd per slembureaulid de tiden bi waarop het lid biide zitting aanwezig was.

Aanw6z g op hel stembuÍeau:

Dag Maand Jaaí

/í

0\)
oo

oc oo

TELLERS:

[-T--



3. Aantal toegelat€n kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geldige stempassen \62
Aantal qeldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B
--')
+z-

Aantal geld i9e kiezerspassen

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

O

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Íel op +

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

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

o

c o

55

4. Aantal uitg€brachte stemmen

E 5
F Li

G
,,

5,33

o

U gaat nu de stembi|eten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

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

H
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ls er een verschil tussen hot aantal toegelaten kiezers (rubiak 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr 
^/EE 

à Ga dan door naar rubriek 6.
8JA ) Verklaar dan hierna het veÉchil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Voímeld hieronder hel aantal keer dal de onderslaancle situalies zich hebben vootgedaan

Aantal keren dat er een sternbiljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vometd hiatundet de andere verklaingon en het aanlal keet dal deze silualies zich hebben vooígedaao)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

Er zirn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder ziin geteld

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vefinelcl hioíondor het aantèl kéet dal do onderslaandé silualies zich hobben voorgédaan

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
(vemeld hiercncleí de andere ve*laringen en hel aantal keer dal aleze siluaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

I

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

I
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Hebben aanwèzige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachlen oÍ opmerkingen van kiezers.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens 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
verklaard, het resultaal van de telling wordt niet bekendgemaakl, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit prcces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

&Lgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregolmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden warcn 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
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

OmschijÍ de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Llgtjíp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de telling aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

LgLgp! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuíeauleden

,/o ek- élt/

o

§

o

,|
lV Hc \*,fs

It tY,rta^ ,{bL 42

3

4

5 Sa-^..t"r.['o,^

Dnn.^nu,e lion^6

1^*, P1.Í. Oo ST-v oC€[7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LrislnummeÍ en Lrtslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Water Natuurliik 0 o 6 5

2WD o U tl 0

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) \ 0 9

4 5OPLUS \J 0 L{ t
5 SGP-ChristenUnie o o Z 0

6 CDA o \ o

7 Ons-Platteland c 0 L
8 AWP voor water, klimaat en natuur 0 U

a) Z

9 Partii voor de Dieren 0 1l-

10 Belang van Nederland (BVNL) o o I 0
,I,I BBB o o ? I

12 JA21 0 0 r.l i

í3 GOUD o 0 I J

Totaal: o 5 z n

\i

0
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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 Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Tettafetnummer

LHt

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

2 8 I

ï G --r,.Vuu^ flSa)

\\ \^o)/ C
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, ? B§

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hiercnder de aantallen in zoals vastgesteld doot het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-vehaal van
het slembureau).

a
Aantal geldige stempassen

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

A qér
B 7L
c

^

Hel aantal toa de stemming toegelaaen kiezers ( A + B + C = D ) 53Lt

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E <)(4
F

Iu
G .)

52P
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Hea totaalaantal getelde slembiljetlen ( E + F + G = H )

q

2

o
59q

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

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 ondeÍ D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) geltk?

F Ja. Ga verder met rubriek 4

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

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

O Nee, er is een onverklaard verschil. Ga veÍder met het vervolg van rubriek 3

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

-Aantal geldige kiezerspassen

D

Vul hieroder de aantallen in zoals vastgesleld door hel gemeentelijk stembureau/stembureau voor hel
openbaar líchaam.

'Tel voor dil onderdeelde aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uilgebracht bijelkaar op.

H 539
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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

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om Íe stemmen in andere gemeente)

4,2

8.2

c.2

Het aanlal tot de stemming loegelalen kiezers door het gemeenteliih
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C-2 = D-2 )

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

o
! Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het vercchiltussen het aantal toegelaten kiozers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben vooÍgedaan

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 verschil?
(vamold hierondet de andeíe verklaringen en hoe vaak eÍ sprako van was)

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil?

o.2
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

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

aangetrofÍen. Deze stembescheiden moeten in apaÍte pakken worden verpakt en worden

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

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

O

(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 kandldaat



u
Ivan Cappelle,

M J. (Josien) (v)

I

I

3
2Kwee,

[/l E.J. (t',4argot) (v)

/1
L

3Hovingh.
E (Erik) (m)

l
4de Boer.

R A. {Bens) (m)

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

6Veldhuijsen,
C (Chris)(m)

7van derzee.
H. (Rieks)(m)

8Kolpa,
R.J. (Ruud)(m)

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

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

l1Neeleman,
A.J.C (Arjan)(m)

12Dogteíom
N. (Klaas) (m)

i
't3

Schíeuder,
E.A. (Elske)(v)

I
14CIavaux.

M B.W. (Mark) (m)

i
15Oskam.

T. (Tlm) (m)

16Bilioen,
M.H. (Marvin) (m) I

17Bongers,
J (Hans)(m)

18Moralis.
B.A (BÍigine)(v)

van zoelen,
A M. (Agnes)(v)

Lijst 1 Water Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.5 van 18

o

o

é

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

lï

I

+It
I

l
l

l
I

_]-_]

19

Totaal EI@



0 u
,|

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

I2Habben Jansen,
C. (Cor) (m)

Y
van Nauta Lemke,
J.C L. (Jacqueline) (v)

I

I

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

tl
5de Hoog.

J (Jaco) (m)

I6Srkkens,
O.E (Daniël) (m)

7

I
8

Ímm-
van Ruitenburg,
K.C. (Karin) ív)

I
10Gerrelsen.

A.M.D. (Annemarie)(v)

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

12van den Eijnden,
PF.J (Paul) (m)

Liist 2 VVD Pag. 6 van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Ll (J

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

I

Kreettt,
M.A. (N4ick) (m)

van Hof,
D.H. (Dack)(m)

11

Totaal



1 L
tvan Heemsl.

w.R. (Wim)(m)
I

\l

I2Hazelebach.
A (Arjen) (m)

I

I

o
3

I4Klappe,
A.L. (Laurens) (m)

5van der Boor,
WA.F. (Wim) (m)

6

7

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

IDerickx.
C L. (Coen)(m)

10van der Graa,
C (Cees)(m)

11Beckhurs
H (Helmut) (m)

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

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

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, mel hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o fr

A

o

r lXlrTotaal

io0

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

van Duln.
M J. (Menno) (m)

Ëoudíraan- -de Vnes.
G J. (Gerio) (v)

+]T
l+tt
tÏ

f;l
E
t_l
It
L

L l1

fr
Il



3 -?
1

H. (Jet) (v)

l1
2Mulder,

J.W (Joke) (v)

I

3Drenthen.
J (Hans) (m)

3
4Mosch,

A S (Dries) (m)

,)
5Veíkoelen,

P J.H D (Ellen) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18
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Totaal ETl



Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatsle ciirer'

Neam kandidaàt &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van deí Spek
M.C (Martin) (m)

den Hollander.
L. (Rens) (m)

26

van den Bergh-Kempenaar,
M (Gíeet)(v)

2 van der Wende.
A (André)(m)

27

de Leede,
J. (Jan)(m)

2A

Heijboer.
J.P (Piete0 (m)

29

Blokland,
J. (Hans) (m)

30

Schippeís,
J.A. (Jan)(m)

7

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

8

o I

10

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

t1

van der Slik,
H J (Helmeít)(m)

12

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

13

Gíauss.
M.K.A. (Michiel) (m)

14

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

15

o

()

3
L

van deí Ham.
J.W. (Jan Willem) (m)

3

4

5

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

Hoogendoorn,
J. (Koos)(m)

6van deí Boest.
B (Bart) (m)

3
I

r6Ni6uwenhuizen,
FIL (Frederique) (v)

Bruin,
A S J. ÍAlexander) (m)

17

18

Wassink.
H.w. (Eík)(m)

den Uil,
J. (Jan)(m)

I

20de Vries.
W A (Walte0 (m)

21Pool,
H. (Henri) (m)

22

23

24

25

L4 M (MaÍi (v)

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

van der Lee.
w (wim) (m)

de Waal.
van Asperen,

Subtotaal 2

Tolaal (1 + 2)

Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

TTTT_]
TTTIF]

I oosterwrlx,
C A (Marco) (m)

[-r"n miOO"r.t

I PJ. (Pieo (m)

,|

_J

.lt-

E
I

I

lr___l-

I
__l

I

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

-

l
T

TTxl;Subtotaal 1



5
1Visscher,

Í (Íeun) (m)

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

I
3Kousiouíi,

C (ChÍislina)(v)

4Huizinga.
J. (Jos) (m)

Píonk.
M.C (Marieke) (v)

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

7Benard,
A (Arjan) (m)

Ide Leeuw
A J. (Aínold) (m)

Ivon MeijenÍeldt
F H (Frits) (m)

10

B.G (Saskia)(v)

11Oosterlaan,
A.A (Aínold) (m)

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

13Laíooii,
K (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht.
EC íChíistine) (v)

15Ziilstra,
W. (Wybe) (m)

I
16Gerts.

T.M.B (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 1.8

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

o

o

i

Í

a

t_

!

l
]_]

--l

Totaal 0lL



Liist 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

o

O

van der Spek.
D

26Verhagen,

28

29

Verdoold.

Scheer.

30Olieman,
J.J.

3'r

32

Oudijk
c
Knolle,
J,

van der Wel
J,C,

34Slingerland,
J,

(
1Boeí

i
2

3

de Jong,
D

Baemond,
T.

4de Jong
IC,

5Boender
w.c.

Stolk
JP

7Heuvelman
CHM,

Koolhaas-
van den Ban
T C,G,

10

't1
Kok

12Slob-Verburg,

13Mostert,
OH

14

15

16

Ooms
J.C.

Jansen,
H

'17Vonk NoordegraaÍ,
J

't8

19

20

21

22

van den Heuvel

Koelewrjn,
H J.

8os,
HH

de Jon9,

Zuidbroek,
B.

23de GÍoot,
A,J,

Reijm.
P

25de Jong
PP

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Toteal (1 + 2)

Pag. 11van 18
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iVerdurjn,
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I

1Weller,
A.R. (Lex) (m)

2Kors
l. (lvo) (m)

3Boks.
G M (Gerard) (m)

4van zeijl,
WJM (Hans)(m)

I

5vàn Beíkel.
C M.C. (lnge) (v)

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

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

L
8Mughal,

A. (Aíoen) (m)

Iïwigt,
A.P (Paul) (m)

,)10Mulder,
J G (Joosi) (m)

'tl
Smrl,
J J (John)(m)

12Smil-Baggeís,
G. (Geke)(v)

13

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummeí

Pag. 12 van 18

o

o

j L

\

Knuistingh Neven.
R (Ruben)(m)

Totaal
TI



1Bozema,
J G {Jaap)

2Jansen.
E G.J. (Linda)

3Ventevogel,
T.C. (Tommy)

I 1
4Coskun,

Z.P (Pina4

I

van der Wart.
wA (Tony)

3
6

R.J (Bobert Jan)

A

7van der Kemp,
M (Madelon)

't0
van der Laan
J. (Jasper)

I

't1
ong.
J.J.C K (Johan)

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

13van Geest.
F. (Frank)

't4

N,l C (N.4aíco)

15N.4inasian,
A (Aímen)

316Swaans,
M.L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Jong,
C D M. (Caímen)

8

a Ilrol,
D (Daan)

o

Totaal T]-lry]

l P íl
il--.1------t i

t

I

---.1-----.]------t

T-

-r-



Bogovac,
S. (Slobodan) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1

1

,

Totaal 4lL



Ir k
1de Haaij,

N.lr.W. (Nicki) (m)

I

I q
2de Jong,

M J {Marielle) (v)

I
z

3Bogaard,
A (Aíie) (m)

I

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

5de Vos,
P (Petía) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7Meeíkerk.
G J (Jack)(m)

I

Il',4ulder.

A.J. {Arjan)(m)

ISpeksnijder,
J (Jan)(m)

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

A

11Merks,
A J.M. (Ad) (m)

12Oosterom.
C P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cliíer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Totaal

t

rrEr,l



1Breet.
M.C. (Marcus) (m) _o

2Smils van Waesberghe.
R PM (Raymond) (m)

7
3Lens van Rijn,

J.M (Dennis)(m)

4

6

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

4

lsandmann,

I 
M.Pc (Matthijs) (m)

Totaal [[t{I



§
1

,̂13

I

4

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

I

o

Ooslhoek,
B.H.J (Raoul) (m)

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

E"-"*
loY(Dianca)(v)

lde Man.
I n a. lmor (.nr

2

Totaal 4



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen
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ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

o

Lijstnummer en
-naam

LUsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het veÍschil
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D Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.


