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

Adíes/localre slembuÍeau Oag Maand Openingslitdon (van - lol)

i t; r ldt-"r4 t't u | -h,u,* e) ) o+ , -,

o
Oaq Maand Openingslitden (van - lol)W

1b Stembureaugegevens tijdens !gl!!ÍtS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Tijd (van-lol)

Datum tó 202 L\

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

F De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

'l.. Stembureau, locatie en openingstijden

I 2)t

0,, 00 0t

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

L

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

Adres/locatre slembuíeau

[-T--



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

SHIFT 1:

Vooígtlers Achleínaam

Aanwezig op hel stomburcau

Dag Maand Jeàt Trjd (van-lol)
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3. Aantal toegelaten kiezerc
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Vul hieronder de aantallen geldíge slempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers as

B t.3 I
Aa ntal geldige kiezerspassen

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

a
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal gelelde 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 kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantaltoegelalen kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagína.

o

c a)(,

lo

E lc, ó
F I
G 4

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H lo.9 6
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Mogelike verklaingen voor het verschil
Vemeld hiarondet het aanlal keet dat de ondeíslaande silualios zich hebben vootgedaan

Aantal keren dat er een stembiliet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermelcl hiercndet de andera verklaingen en hel aanlal keeí dal deze siluaties zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vem@ld hierondeÍ het aantal keor dat do ondo§taande silualies zich hebben voorgodaan

o Aantal keÍen dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vemeld hieondet do andere vo*laringen en het aanlal keeí dal deze siluaties zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en hel aantal uitgebrachte
stemmon
(rubriek 4, onderdeel H)?

{ ruff > Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er zijn meeÍ geteld
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oí opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeiliik 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 resultaal 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.

lgÈjípi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
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 moesl worden ontruimd, activiteilen in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezeL

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

LgLgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

I

L )

6. Bezwaren van kiezers

7. OnregelmatighedenofbijzondeÍheden

o )



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de te ing aanwezig zin
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembuÍeauleden

o

Namen lellers

o

r
L PoH'ct{íStF
-1-. oo6E

a, llLw

t U

1 (-!

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeÍlekenen al deze stembureauleden hel proces-verbaal ín rubriek 9.

1

2

3

4 H Koc'n

5

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

LrshummeÍ en Lijshaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

o

í Water Natuurlijk Z7 ó

2VVO I I 4
3 PaÉii van de AÍbeid (P.v.d.A.) I 'L 6
4 50PLUS Z 6
5 SGP-ChristenUnie I +
6 CDA 4 4
7 Ons-Platteland J
8 AWP voor water, klimaat en natuur J I

9 Partii voor de Dieren I 7 3
10 Belang van Nederland (BVNL) I

ra

ö

11BBB í q

12 JA21 4 7
13 GOUD I O

Totaal: I 0 7 8

I
__l

-l-l
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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

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

Teltafetnummer

r-1 ft Ll

Naam

Tafetteider

Tafelcontro[eur

Coördinator telhal
(bij te[verschitten)

o

4 4 I

L\^n^ CO;vq
S +i*- R- yrno.^

Dee[ B
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor olk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau ö

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) S o l-svvatxv L\

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

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriflelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas) B \ alI Aantal geldige kiezerspassen c Ct

Hel aanlal tol de slemming toegelaten kiezeÍs ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doo( het gemeentalijk stembureau/stembureau vou het
openbaar lichaam. - // obo

Aantal blanco stembiljetten F \ l..i

G l-r

a
Hea totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel v6r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op

ls het aantal toegelaten kiezeB (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubÍiek 2 onder H) gelijk?

I Ja. Ga verder met rubriek 4

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

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

A qqi

t64 n

E

3. Verschil tussen het aantal toegèlaten kiezers en het aantal getolde stembiljetten

1. Aantal toegolaten kiezers

o

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat' ffi

Aantal ongeldige stembiljetten

H #

I Nee, er is een onveÍklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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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 volgl
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen EY
\brAantal geldige volmachtbewijzen (schiftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezeÍspassen (pas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2 g-
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers dooÍ het gemeenteliik

slembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 ) {@ro§o
ts het aantat toegelalen kiezers (D.2) en het aantal getelde slembilietten (rubiek 2 onder H) geliik?

! Ja. Ga verder met rubÍiek 4

o tr Nee, eÍ zijn mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er meer geteld?

tr Nee, er zijn mindeÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er minder geteld?

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

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één ver4aring ziin.

Mogeliike 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 uitgereikt? z-Y
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veÍmeld hieíondet de andore ve*laingen en hoe vaak eÍ sprake vad was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

4.2

s.2

)
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezeÍspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

tr Nee

D Ja, er zijn stembiljettenistempassen/volmachtbewUzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparle pakken worden veÍpakt en worden

verzegeld en oveÍgebracht naar het college van buÍgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteet hier het aantal stembiljetten, 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 per lijst 6n per kandidaal

4. BiJ gecombineerde stemmingen



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Veldhuijsen,
C (Chris)(m)

6

van deí Zee.
H (Breks) (m)

o

o

e\

b 4

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

Kwee,
[LE J. (Margol)(v)

1

2

t3Hovingh,
E. (Erik) (m)

q4de Boer.
R.A. (Rens) (m)

b
5Huijgens,

ÉN J. (Frank) (m)

2_
Kolpa,
B J (Buud) (m)

10 L
\

11

Dogterom,
N. (Klaas) (m)

13Schreudeí,
E.A (Elske) (v) I

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

mL15Oskam,
T (Tim) (m)

16Bilioen,
M.H. (Maryin) (m) L

17Bongers,
J. (Hans) (m)

LMoratis,
B.A (Brigine)(v)

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

18

19

\

Pag. 5 van 18

td" R"*
I 
B.C.J. (Bobin) (m)

E, "t""*
I o.ru. (ono) (r)

lNeeteman.

la..l.c. (n,jan) r,n)

1

I

7

I

I d

12 I

l

ql

l
I

Totaal llMMr



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Driesprong,
J.W J. (Jan Willem) (m)

Goudriaan.
R (Richard) (m)

Wilbrink,
J. (Jorinde) {v)

Pag. ó van 20

7

8

Io

o

Speters.
D (David) (m)

10

1van Oorschol.
J J M. (Frank) (m) i E0

\
2van Ditmars

ï E. (Ierry) {v)

3Peelerman.
TA G. (Theo) (m) 3

4Veenhuizen
H.B. (Bertine) (v)

5Noortman.
H J (Hern)(m)

6Boender.
H D. (Heleen) (v)

L \
't1

NoordermeeaSwemmer.
M.C.A. (ïneke) (v)

12van de Vreede.
I'I L (Marijn) (m)

13Beíning-
Van Oostveen.
C M. íïni) (v)

14Boom,
w M (Werner) (m)

l5de Graad.
H.A. (Henk)(m)

de Kool.
A.J. (Aad) (m)

van Noorl,
H L A. (Leon) (m)

16

17

van Arkel,
P (Peter) (m)

Ouwerkerk.
A (Aat) (m)

18

19

u
lq
,L
lLb

_]-_]

I
t___l

Totaal lli lf,sl



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van deí Boor. 5

van Duin.
M J. (iilenno)(m)

6

o

o

6 r-l
1van Heemsl,

W.H. (wim) (m)
I

Ll
2Hazelebach,

A (Arien) (m)

1 o3Heinecke,
J H. (Anneke) (v)

14Klappe,
A L. (Laurens) (m)

I

\
Goudriaan-
de Vries
G J. (GeÍio)(

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

8
v)

ID€íickx.
C.L. (Coen) (m)

10van der Graal
C. (Cees)(m)

Beckhurs
H (Helmut) (m)

't2Beek.
R.G (Rob) (m)

Totaal

T
I11

l
-l

lLl

I]IEE



\
1Valk,

H. (Jet) {v)

\
Mulder,
J W (Joke) (v)

\
Drenlhen.
J. (Hans) (m)

4
l-1

Liist 4 SOPLUS Pag. 8 van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mosch.
A S (Dries) (m)

Verkoelen, 5

PJ H D (Ellen)(v)

o

o

Totaal

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

2

-

4

_l

l
l

___.1

TT-IZE



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaai &
kandidaalnummer

van der Spek.
M C (tíartin) (m)

den Hollander
L. (Rens) (m)

van den Bergh-Kempenaar,
M. (Gíeet) (v)

2

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

3

Spoelstía,
S.T. (Sipke) (m)

4

Blokland.
J. (Hans) (m)

30

o

o

\

A (André) (m)

28de Leede.
J. (Jan) (m)

29Heiiboer,
J P (Piete0 (m)

i

5Hoogendoorn.
J. (Koos) (m)

6van der Boest.
B. (Baít) (m)

LSchippers,
J.A (Jan)(m)

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

7

8

Oosterwiik,
C.A (Marco) (m)

van I'Iidden.
PJ. (Pie0 (m)

10

9

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

van derSlik.
H J. (Helmerl) (m)

't'l

12

r3Weijers,
J.W. (Wim) (m)

14Glauss.
M.K A. (Michiel) (m)

r5Verdoes.
W.J. (Willem-Jan) (m)

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

17Wassink,
H W (Erik) (m)

den Uil,
J (Jan) (m)

Bruin.
A.S J. {Alexande, (m)

18

19

20de Vries,
W.A (Walte0 (m)

21Pool,
H. (Henri) (m)

22

23

24

[4M Mar

van der Lee.
w (Wim) (m)

Vente,
A.J (John) (m)

de Waal-
van Asperen

25van den Beíg,
C.PW (Peter) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

o
+

I

l

-ï--

-l
_-l- I
-l ]l 1-

+ lr
]-tll
_tr

__l

.l

i-

+

L

T-[T-[-]
T-[rr]Totaal (1 + 2)



Liist 6 CDA Pag. 10 van 18

Zet in elk vakje één cilÍer. Begin Íechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

I

o

o

2 a1
ö

1Visscher,
T. (Teun)(m)

2-2

H G M. (Hans) (m)

q *
3Kousiouri,

C (Christina) (v)

Z4Huizinga,
J (Jos)(m)

5Pronk.
t'/'l C. (t\4aíieke) (v)

Slappendel.
F E. (Fred) (m)

7Benaíd,
A. (Arjan)(m)

Ivon Meijenleldl,
F.H (Frits) (m)

10

B.G. (Saskia)(v) 4
Oosterlaan,
A.A. (Arnold) (m)

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

13Larooij,
K. (Kees) (m)

1
14Eskes-

van Utíecht.
E.C (Christine) (v)

15Zijlslra,
W (Wybe) (m)

16Gerts,
TM B. (Dorenda)(v)

l4l

f,

11

Totaal 44



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer Verhagen 26

de Jong
D

2 van der Spek
D.

27

Biemond
T

3 Veídoold 28

de Jong,
tc

4

Boendeí,
w.c

5

Stolk
JP

6

Heuvelman,
C H,M

7

Zijde aan, B

o I 34de Vreede,
JJ
Koolhaas"
van den Ban

10

Í

o

de Jong, 22

de Grool,
A,J.

23

Berim,
P,

24

29

30Olieman,
JJ

Scheer,

31Oudiik,
c

11Kok.

\

12

't3

14Verduijn,

Slob-Verbu19,

Mostert
DH

15

Vonk Nooídegraal,
J

16

17

l8

19

21

20

Koelewrjn,
H,J,

Jansen,
H.

van den Heuvel

Bos.
HH,

Zuidbroek,
B

Subtotaal 1

de Jong,
PP,

25

I

1

I
-t-

l

\-fr

.
ll

F""-.
lJ
I van der wel.
lrcE

Subtotaal 2

Totaal (í + 2)

Ooms,
J.C

l

I l]A
-r r-tï
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mèt het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

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

5

Krol,
A N (Nelleke) (v)

6

o

o

t) ö
1Welter,

A.R. {Lex)(m)

i
2Kors,

l. (lvo) (m)

I
3Boks.

G.M (Gerard) (m)

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

b Z
I

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

8Mughal,
A (Aroen)(m)

sTwigt,
A.P (Paul)(m)

'10
Muldeí,
J.G (Joost) (m)

1'lSmit
J J (John) (m)

Smit-Raggers,
G (Geke) (v)

Knuislingh Neven,
B. (Buben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur

l
-+

l
Tl l

-l

1-t-lïï-llÏ
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tt
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ll
l

Totaal f-[-t3N



6 oö

5 5
L-)

3Venlevogel,
Í.C (Tommy)

3
4

t
5

I

6

B J. (RobertJan)

I Ll
7van der KemP

M. (Madelon)

I

8de Jong,
C.D.M. (Carmen)

9Mol,
O. (Daan)

't0van der Laan.
J. (Jaspeí)

1lon9,
J.J.C K. (Johan)

12

13van Geest,
F (FÍank)

14À/aarseveen,
M.C (irarco)

I

Í5À/linasian,
A. (Armen)

16Swaans
M L (Louise)
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Rozema,
J.G (Jaap)

Jansen,
E.G.J. (Linda)

2

o

o

1 3Tolaal

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Cogkun,
Z.P.lPir,at)

van der Wart,
W.A (Tony)

ttn ïànÍoven+,ar, der
Hoeven,
J. (Jeroen)

1

z

L-I
+
E- Ll

l \
. T



Bogovac,
S (Slobodan)(m) r§
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

Totaal -[-tlrB

1



\ qIde Haaij
N.M W. (Nicki) (m)

b ö
2de Jong.

M J. (Maíielle) (v)

3Bogaard,
A. (Aíie) (m)

xL
5de Vos,

P (Petra) (v)

\
6Oudijk,

P (Paul) (m)

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

8Mulder,
A.J (Arian)(m)

ISpeksnijder
J. (Jan) (m)

10Koetsaer,
H.J.P. (Hendíik)(m)

ll[rerks,
A.J M. (Ad) (m)

12Oosterom
C P (Niels) (m)
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Nieuwenhuis,
C J (KeesJan) (m)

4

o

o

Totaal

l

tI
l

r
\

ftl @



Lijst 12 JA21 Pag. 16 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

BÍeel.
M.C. {Marcus) (m)

Smrts van Waesberghe,
R P[, (Baymond) (m)

2

Lens van Rijn,
J.M (Dennas) (m)

3

Sandmann.
M PC (t'ratthijs) (m)

4

o

a

b l-i

L
t
6

1

--

t1

Totaal -[Tlq-E]



b
1Oosthoek,

R.H J. (Raoul) (m)

2Lammertink.
A.G H tvl. (Íon)(m)

4de Àran.
A.A. (Aad) (m)
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hel laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Weermeier
D Y (Daanca) (v)

o

o

Liist 13 GOUD

#

-t-[riló.]

L

Tolaal



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lfisttotalen

Pag.18 van 18

ls er voor een of meer ltjsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzUds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooÍ het gemeentelijk stembuÍeau?

! Nee

o

Li.istnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

L tèq iBZ 'eY Lé.-t- Dr'rI^\ í >tsz[,/\ VAt

4 a -/t/-,4 ?*l Pa.vv.rLW! pAfu1 4

o

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelíjk een verklaring.

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


