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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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

AdÍes/ocalie slembureau

q5 \
Oag Maand

Dag Maand

zo 23
Openingslrlden (van - lol)

ol Jo o-5 o0

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

o

Adres/localre slembuíeau

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat

2L) /_

OpeningslrJden (van - lol)[-t

1b Stembureaugegevens tUdens tellino (op lijstniveau)

Íijd (van - tot)

WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

R Oe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

/J /L 00

§t"....*à ..o^ \«§ I 5 o .J

)(. 3o ,)
J

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

Dalum:

[-T---]
[-T-- IT
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT í:

Houd per stembureaulid de tiden bijwaarop het lid bijde zitting aanwezig was

Aanwszig op hel slemburcau

Dag Maand JaaÍNN
F\e l

C---t O--l 2r,').3
\5 'L<)1-3

"Lo1
.L o -L3

'l- o ?- 3

Dag Maand

r5

o\ 2o-L3
.) c') .Lo L1

cG
ot

Tiid (van - rol)

o

r5
\5
r5 )o
\5

5o

.V \

\A/Y\ §.r-"-

N Vf"*§!..-
Loèrí\

o SHIFT 2:

cb '5o

5 ot

r5
\5

5o

VooÍietteÍs Achlernaam Trjd (van - tol)

r.U'''\\t\<\\Àrt

G,orr,vr§c-,4..

\-uX^-o,

A- iaÍnsi

3C,

1c)

\o
r5

'Zc

TELLERS:

VoodeneÍg Achlsrnaam Das

?o23
Zoz3

TUd (van - tol)
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aanlallen geldige slempassen, volmachlbewizen en kiezerspassen in bi A. B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geld i9e stempassen

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

Aantal geld ige kiezerspassen

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

qt2-

B LO
c 1

a
U gaat nu de stembiljetten te en en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin 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 1tb
Aantal blanco stembiljetten

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

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

F l0

o

a.)

o qFr

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal ongeldige stembiljetten

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

D ruEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
a JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljètten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er zirn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vefineld hierondet hel aanlal keer dat de onderslaancle silualies zich hebban voorgodaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(votmeld hierondet de anderc ve laíingen en hal aanlal keer dat deze silualies zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten 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
(vetmeld hieondet de anderc vetklaíingan en hal aanlal keet dat deze silualiés àich hebbén vootgeclaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachts stemmcn

I

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vemald hierondet hot aanlal keer dat de oncleístaande situaties zich habben voorgedaan.



Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers lijdens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers lijdens de telling: een stem wordt onlerecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt níet bekendgemaakt, het resultaal van de telling is oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kíezer. Heeft het stembureau een reactíe op het bezwaar? Noteer díe dan ook.

LglpBi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

}"-.
Ocr

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
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6. Bezwaren van kiezers

7, Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmaligheden of bijzonderheden tijdens de stemming en lelling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activileiten in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

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

@tgB! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig h eden en bijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwszig bij de tèlllng

Noteet in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de te ing aanwezig líin
Dat z|n in elk gevalde voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

J.rltut,
Namen stembureauleden

\§u" L ul0.\Y((

o { (^(

C-^-
(
_)

^J t 5.1

Lct t (

O

glgpi U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

I

2 -ldcr^. t geor^rut

3

4

7

1

2 v a"r/'\ oU/\ (\...t
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

O

q I'í Water Natuurlijk

62WD

93 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

I 1
4 sOPLUS

4 C5 SGP.ChristenUnie

I o6 CDA

87 Ons-Platteland

j68 AWP voor water, klimaat en natuur

09 Parti, voor de Dieren ,)

I gí0 Belang van Nederland (BVNL)

5 Uíí BBB

a ó12 JA21

+'I3 GOUD

-T-[

Totaal: 3 b I
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Deel B ín te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2ÍJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=À-

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

T
Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Tettafelnummer

9à6
Naam

Tafe[[eider

Tafelcontro[eur

Coördinator telhat
(bij tetverschitten)

4
a

o

). ie
S \{\* A-SS 0"4
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 4§ I

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

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stemburcau (zie rubriek 3 van het proces-vorbaal van
het stemburaau).

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

Aantal geldige kiezerspassen

Hea aantal lot de stemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

9rz
B (§a c

qBl

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul híeronder do aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

E 6BAantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

F ro
G 3

a
Tel v@r dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebrachl biielkaar op.

qgl

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

ls het aantal toagelaten kiezers (rubriek 1 onder D)en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

$, Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het slembureau heefl een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hierondeÍ het aantal stembiljetten in dat me€r

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

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

Aantal geldige stempassen

o

Het totaalaantal getelde slembilietten ( E + F + G = H ) H
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Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 4.2

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezeÍspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

4.2

c.2

o
U Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

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

vaak hior sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogeliike verklaringen voor het verschil
VeÍmeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

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 volgt
vastgesteld:

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

o.2

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

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een andere verklaring vooÍ het verschil?
(vermeld hieronder de anderc véÍklatingen en hoe vaak at sprake van was)
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewUzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

F Nee

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

aangetroffen. 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 ís
aangetroffen.

e^

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandldaat &
kandidaatnummer
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o

o

I I o1van Cappelle,
M.J (Josien) (v)

2 52Kwee.
[/EJ (Margot) (v)

53Hovingh,
E (Erik)(m)

I

4de Boer
R.A (Rens) (m)

5Huiiqens,
F.N.J. (Frank) (m) 3

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

7va det Zee.
H. (Rieks)(m)

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

de Roon.
B.C.J. (Robin)(m)

10Zwelsloot.
o.N (otto) (m)

11Neeleman,
AJC (Arjan) (m)

12Dogterom,
N (Klaas) (m)

13Schreudeí,
E A. (Elske) (v) 3

14Clavaux,
MBW (lrark)(m)

i
15Oskam,

T (Tim) (m)

16Billoen,
M H. (Marvin) (m)

'17Bongers,
J. (Hans) (m)

'Í8
Moratis.
B.A. (Brigitte)(v)

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

Ir)

I t bTotaal

l

9 ït



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

b
2Habben Jansen

C (Coo (m)

b
3van Nauta Lemke.

J C.L. (Jacqueline)(v) I
4Jumelet

VJ A (Vincenl)(m)

I
5de Hoog,

J (Jaco)(m)

6Sikkens,
D.E (Daniël) (m)

a

c7Kíeetft.
M.A. (Mick) (m)

Ivan Hol,
O.H. (Dick)(m)

L
ITimm-

van Ruitenbuí9,
KC íKarin) ív)

10GeÍretsen,
A M.D. (Annemarie)(v) 1

11Kolsteí,
J.S. (Jeroen) (m)

12van den Erjnden
P.F.J. (Paul) (m)

Liist 2 VVD
zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummqr
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o

o

\Totaal E



sé
1van Heemst.

W.B. (wim) (m)

-
2Hazelebach,

A (Arien) (m)

2t
3Heinecke.

J.H. (Anneke) (v)

5
4Klappe,

A.L. (Laurens)(m)

5van der Boor.
w.A F (wim) (m) 2

7
6van Duin

M.J (tíenno) (m)

5
7Goudriaan'

de Víies,
G.J ÍGerio) Ív)

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

IDerickx,
C L. (Coen) (m)

10van der Gíaaf
C. (Cees) (m)

11Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

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

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

o

I 2 q

ï-ï

|'*' I



3
')
J

1Valk,
H (Jet) (v)

4
2Mulder.

J W (Joke)(v)

3Drenthen,
J. (Hans) (m)

34Mosch
A.S. (DÍies) (m)

5Veíkoeleh.
PJ H O (Ellen)(v)

Lijst 4 SOPLUS
Zel ln elk vakje één ciiler. Beqin rechts , met het laatste cijter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

4 7II
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6

Totaal



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

26den Hollander.
L (Rens) (m)

van der Wende
A (Andíé) (m)

I
2Ade Leede

J. (Jan)(m)

29Heijboer,
J.P (Pieteo (m)

I
30Blokland.

J. (Hans)(m)

q1van der Spek,
M.C. (Martin) (m) 2

b2van den Bergh-KempenaaÍ,
M. (Greet) (v)

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

I
4Spoelstía

S T. (Sipke)(m)

75Hoogendoorn
J (Koos) (m)

i

van deí Boest.
B. (Bart) (m)

Schippers,
J A. (Jan)(m)

6

7

2
8Groenendijk-de Víies,

H A (Hilde)(v)

I
IOosterwrjk,

C.A. (Marco)(m)

van Midden,
PJ. (Pieo (m)

de Jong,
M J (Maít-Jan) (m)

l0

l1

van der Slik,
H J. (Helmerl) (m)

13Weiieís,
J W. (wim) (m)

14Grauss,
M K.A (Michiel) (m)

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

16Nieuwenhuizen.
F I L. (Fredeíique) (v)

17Wassink,
H.W. {Erik) (m)

18den Uil,
J. (Jan) (m)

19BÍuin.
ASJ (Alexandeo (m)

20de Vries.
W.A. (WalteÍ) (m)

21Pool,
H. (Heníi) (m)

22de Waal-
van Asperen,
M.M íMaria) (v)

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

24van deí Lee,
W (Wim) (m)

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

3 ,)

q

I

Totaal (1 + 2)

l

I c
Subtotaal 1 I Subtotaal 2



a-L 6IVisscher,
I (Teun)(m)

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

23Kousiouri,
C. (Christana) (v)

4Huizinga,
J (Jos) (m)

55Pronk.
M C. (Maíieke){v)

6Slappendel
FE (Fred) (m)

Benard,
A. (Arjan)(m)

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

9von MeiienÍeldt.
F H (Fflls) (m)

B.G (Saskia)(v)

11Oosterlaan.
A.A. (Arnold) (m)

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

13Larooij,
K. (Kees) (m)

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

15

16

Liist 6 CDA

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

4 OTotaal

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

2

7

r0

ZÍlslra
W (Wybe) (m)

Gerts.
T M.B (Oorenda) (v) I

I



1Boer

2de Jong
D

3BieÍnond.
T

4de Jong
I,C

5Boender,
w.c.

6Slolk
JP

7Hèuvelman.
C,H,M

8Ziiderlaan,

de Vreede
JJ

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

11Kok.

12Slob-Verburg,

13Mostert
OH

14Verduijn

15Ooms
J C.

16Jansen
H

17Vonk Nooídegraal,
J

18van den Heuvel

't9
Koelewijn,
H,J,

20Zuidbroek
B

21Bos.
H.H Z

22de Jong,

23de Groot,

24Reijm,

de Jong,
PP

Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijter. Begin rechts, met hel laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

26Verhagen,
A J,

van der Spek,
D.

28Verdoold

Scheer,

30Olieman.
J J,

31Oudijk,
C

32Knolle,
J

van der Wel
J.C

Slingerland,
J.

33

34

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

t

Subtotaal 1

d

II tt-l



Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zèt in èlk vakie één cljÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

í1L
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o

o

2t/Welter,
A.R. (Lex)(m)

k2Koís,
l. (lvo) (m)

J
3Boks,

G.M. (Geraíd) (m)

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

5van Berkel.
C M.C. (lnge) (v) 24

2
6Krol.

A.N. (Nelleke) (v)

7van Zeill,
K.S. (Knsta) (v)

8lrughal,
A (Aroen) (m)

I

10

11

12Smit-Raggeís,
G. (Geke) (v)

13Knuistingh Neven,
R. (Ruben) (m) 7

6 3Totaal

1

r
Ilxtqt.
A.P (Paul) (m)

Mulder,
J.G. (Joost)(m)

Smit.
J J. (John) (m)



u
1Bozema,

J.G. (Jaap)

é c
2Jansen,

E G.J (Linda)

3Ventevogel,
TC. (Tommy) /

4Coskun.
Z.P.lPinat)

5van deí Warl,
W.A. (Tony)

6Vonk,
B J. (Roberl Jan)

à
7van der Kemp,

M. {Madelon)

Bde Jong,
C.D.M (Carmen)

Mol.
D. (Daan)

l0van der Laan,
J. (Jasped

1'lor€,
J J.C K (Johan)

12van Ïlenhoven-van deí
Hoeven.
J. (Jeroen)

't3
van Geesl
F. (Frank)

l4Maarseveen,
M.C. (Marco)

15Minasian,
A (Aímen)

2
16Swaans,

M.L. (Louise)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal I



Bogovac,
S. (Slobodan)(m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiter.
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I
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] 5
Ide Haaij,

N M.W. {Nicki) (m)

3
2de Jong,

M J (Maíielle) (v) 5
3Bogaard,

A. (Aíie) (m)

L4Niéuwenhuis.
C J. (KeesJan) (m)

55de Vos,
P (Petía) (v)

6O'rdijk
P (Paul) (m)

)
1

7Meerkeík,
G J. (Jack) (m)

IMulder,
A.J. (AÍjan) (m)

2ISpeksnijder,
J. (Jan)(m)

't0
Koetsier.
H J.P (Hendíik) (m)

61íM6rks
A.J M. (Ad) (m)

I
12Oosterom,

C P (Niels) (m)

Liist 11 BBB
Zet in elk vakle één ciiÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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1Breet,
M C (Marcus) (m)

2Smits van Waesbeíghe,
B P M. (Raymond) (m)

Lens van Bijn,
J.M (Dennis)(m) í

4
4Sandmann,

I/ PC. (Iratthiis) (m)

Liist 12 JA21
Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciifer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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Liist 13 GOUD
Zet in elk vakje één cijlèr. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kendidaatnummer
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1Oosthoek,

R.H.J (Raoul)(m)

È
2Lammertink,

A G.H.M (Ton) (m)
o1

3
Weermeier.
D Y (Dianca) (v)

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

Totaal ,)q
t. )'
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

tr Nee

o

a

'ttL-Ja -, vul de navotgende tabet in en geef zo mogelijk een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Li.isttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil
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