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De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterda m
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1. Stembur€au, locatie èn openingstijden

AdÍes/localie slembureau

Ll 5 6 \ZA AL /,rÉaAN.íniu^,/ \«.{lt g(e*
Dag Maànd

l\' O) I c ]
Openingstuden (van - lol)

C )(' lE Jr,

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

Adres/lmàtiè stembuíéau Dag Maand

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

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaaí Tjd (van - lol)

Datum 01

Openinqstijden (van - lot)

c3 0o20 ). 3 qq

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

trÍ De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

I A qs

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopnem ing wordt verricht

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq



2, Aanwezigheid stembureauloden

SHIFT 1

VooíletleÍs Achternaam

VoodelleÍs AchteÍnaam

Aanwezig op hel slembureau

OaS Maand Jaat Tijd {van - lol)
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was.

TELLERS:

n7.

r§ )

SHIFT 2:

ol

)i

r\



3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geld ige kiezerspassen

8.ts

B 6l

c L)

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

o

o

U gaat nu de stembiljetten lellen en beoordelen.
Het aantalgetelde 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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E 6q6

G +

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

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

3

gí0
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o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H
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Mogelijke verklaingen voor het verschil
Veineld hieíonder het aantal k6er dal cle onclerclaande silualies zich hebben voorgedaan

+

o
Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hietundeÍ de andere ve*lanngen en hel aanlal keeí alal deze situalios zich hobbon vootgedaan)

+

EÍ zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder zijn geteld

a Aantal keren dat een kiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiliet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de anclerc veklatingen an hel aantal keer dal daze situaties zich hebben voogedaan)

5. Verschil tussen het aantal toogslaten kiozers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een ve§chiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr /vEE -, Ga dan door naar rubriek 6.

8 JA ) 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 meer geteld

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Verfield hieronder het aantal keor dat de ondeÍslaande situalies zich habban voorgedaan.

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmefuingen 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 tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de lelling wodt niel bekendgemaakL 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.

Lgtgpi 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 zin 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 belnvloedden de kiezer.

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

L9t9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig heden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de vooaitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Elgp; U vult in rubriek I alleen de namen ín.

VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Toharu Behcsnt

7

O t\ (-Ll-

Ie lla Lt**rr.ror.l

Y r:k- v*^ Aeelaeru-htut

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

I2

3 lon
4

5 í

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

Lrlshummer en Lijstnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Water Natuurlijk L 1 I
2WO 1 o I
3 Partu van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 0 I

L 2

5 SGP-ChristenUnie + é,

6 CDA rl I
7 Ons-Platteland 1

I AWP voor water, klimaat en natuur L

9 Partij voor de Dieren
À
I t (

í0 Belang van Nederland (BVNL) 1

1,I BBB t+ I
12 JA21 3 2

13 GOUO
4 t

Totaal: 6 q 6

4 50PLUS

5



Pag. 10 van 10

o

o

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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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

Teltafelnummer

U- 
(' Ll

Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

o

4 5 6

D\ l,y /s
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Vul voor elk stembureau afzonderlfik deze bijlage in.

Nummer stemburea t qtó
Q^ z,*( h*on 

"t-,k- 
§L*L rc.-L

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

a
Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Bzs

c ()

Het aantal tol de stemming loégelalen hiezers ( A + B + C = D )

B ó
),

1"é

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het gemeentelijk stembureau/stombureau vooÍ hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 3oo
F d,

+ t o*7ct,h7 ^o1 ezc*;l V\'-'a
Het toaaalaantal ge,.elde stembilietlen ( E + F + G = H )

Tel voor dil onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebracht bii elkaar op

Aantal ongeldige stembiljetten G

3,3

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)g€lijk?

E Ja. Ga verder met rubriek 4

E Nee, maar het stembureau heeft 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 verder met rubriek 4.

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

Uitkomsten per stembureau

1. Aantal toegelaten kiezers

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

D

Aantal blanco stembiljetten

H

q

3. Verschil tussen hct aantal to€gelaten kiezers en het aantal get€lde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelUk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftel|k of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le slemmen in andere gemeente)

4.2
)

z>
s.2 I )

c.2

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 aanlal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelik?

1oÓ

o
C Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn meér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er mindeÍ geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Ér kan meer dan één verklaríng zijn.

MogelUke verklaringen voor hèt verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

7

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(verfield hioronder de anderc veÍklaingen en hoe vaak er sprake van was)

ïX ste..Sr\r1r te- vae^ rr^f9pep\,sr
U '() ()

fnr&rClc,o.fc[

Hoe vaak is er geen veÍklaÍing voor het verschil? /

o.2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

Àt.ru""

D Ja, er zijn stembiljetteni 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

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

o

(Afhankel|k van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zje volgende pagina's.

o

5. Aanlal stemmen pér lust en per kandidaat



I L{
1van Cappelle,

M J (Josien) (v)

L
2Kwee.

N/.E J. ([,4argol) (v) 5
I

(,
3Hovingh,

E. (Erik) (m)

L1
4de Boer,

R A (Rens)(m)

L{
5Huijgens,

F N J. (Frank) (m)

6Veldhurjsen,
C (Chris)(m)

7van der Zee.
H (Bieks) (m)

BKolpa,
R.J (Buud) (m)

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

10Zwetsloot,
O N (Ono) (m)

Neeleman.
A J.C (Arian)(m)

12Dogteíom,
N. (Klaas) (m) I

13Schíeuder.
E.A. (Elske) (v)

14Clavaux,
i4 B.W. (Mark) (m)

15Oskam.
T (Tim) (m)

Biljoen,
M H (irarvin) (m)

17Bongeís,
J. (Hans)(m)

t
18Moralis,

B A (Brigitte) (v)

ry
19van Zoelën.

A M (Asnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummeí

o

o

Totaal

Pag. 5 van 18

1

l

I
tr

't1

3
-

l
't6

mlg



2
,|

Geselschap,
J H. (Jock) (m)

2Habben Jansen.
C. (Coo (m)

3van Nauta Lemke.
J C L (Jacqueline)(v) I g

I
4Jumelet.

V.J A (Vrncent)(m)

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

I
6Sikkens.

D E. (Daniél) (m)

3
7Kreetft,

M A (t\4ick) (m)

Ivan HoÍ.
D H (Dick) (m)

/1
/

I

10Gerretsen,
A.M.D. (Annemarie) (v) 7

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

212van den Eijnden,
PFJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kàndidaalnummer

Pag. ó van 18

o

a

L

van Ruitenburg,
K.C. (Karin)(v)

2

Totaal .A r I clSl



s' (/1van Heemst,
W.R (Wim) (m)

2Hazelebach.
A (Arien) (m)

j3Heinecke,
J H (Anneke) (v)

J
4Klappe,

A.L. (Laurens)(m)

6van Duin.
lí J (Menno) {m)

7Goudriaan-
de Vries,
G.J. (Gerio) ív)

(,

J
IFox,

D W (David) (m)

IOerickx.
C.L. {Coen)(m)

10van der Graal
C (Cees) (m)

l1Eeckhurs,
H (Helmut) (m)

12Beek,
R G (Rob)(m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag. 7 van L8

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Boor.
W.A.F (Wim) (m)

5

o

o

I

l
--+i --l

t tt

Totaal llTT;7



I ?
1Valk.

H. (Jet)(v)

I
2L4ulder,

J.W. (Joke)(v)

3Daenthen.
J. (Hans)(m)

i
4Mosch,

A S (Dries) (m)

Z5Veíkoelen,
PJ.H D. (Ellen) (v)

Lijst 4 SOPLUS
zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatsle ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnumfter

Pag. I van 18
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Laist 5 SGP-ChristenUnie

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van der Spek,
M.C. (Marlin) (m)

van den Bergh-Kempenaar,
M (Greel) (v)

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

Spoelstra,
S.T (Sipke) (m)

Hoogendooín,
J (Koos) (m)

van der Boest
8. (Bart) (m)

Schippers.
J A. (Jan)(m)

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

Oosteíwijk,
C A (Maíco) (m)

van Midden.
PJ (Pieo (m)

10

de Jon9,
M J (Mart-Jan) (m)

11

van den Berg,
C Pw. (Pete0 (m)

Pag.9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

2

3

4

5

6

8

o

o

25

26den Hollander
L (Rens) (m)

A (Andíé) (m)

fde Leede,
J (Jan)(m)

Heijboer,
J.P (Pieteo (m)

2A

29

30Blokland,
J. (Hans) (m)

I 3

{

')
_)

Ll

1

I

van deí Slik,
H J (Helmerl) (m)

13

J W (Wrm) (m)

Grauss,
MKA (irichiel) (m)

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

14

16Nieuwenhur2en.
F I L. (Frederique) (v)

Bruin.
ASJ (Alexander) (m)

17

18

19

Wassink.
H.w. (Eíik) (m)

den Uil,
J. (Jan)(m)

I
de Vries.
W.A (Walle4 (m)

Pool,
H. (Henri) (m)

21

20

de Waal-
van Asperen

22

23

A J (John) (m)

r.4 M (M

Vente.

24van der Lee,
W (Wim) (m)

q1 '')
n-

Totaal (1 + 2)

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

7

,|

12

t5

l

+

------+--------_'1

Sublotaal 1 Subtotaal 2

TTYT-]



Lijst 6 CDA
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.
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o

o

1Visscheí,
T. (Teun) (m) j

2van Leeuwen.
HGM (Hans)(m)

ö
3Kousiouri,

C. (ChÍislina)(v)

4Huizinga.
J (Jos) (m)

IPronk.
M C (Maíieke)(v)

Slappendel.
F E {Fred) (m)

5

6

7Benard,
A (Arjan) (m)

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

von N4eijenÍeldt,
F.H (Frils) (m)

B G. (Saskia) (v)

1o

9

?"
Ooslerlaan
A A (Arnold)(m)

12VeÍbeek,
J.A. (Jan) (m) 3

13Larooij,
K (Kees)(m)

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

aL
I

15Zijlstía,
W (Wybe) (m)

16Gerls,
ÍMB (Dorenda)(v)

7Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

L

1t

TITqI



Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één cijlèr. Begin rechts, met het laatslè cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer,

de Jong,
D,
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen,

van der Spek,
D,

26

2

a

o

228

L

31

30

32

Olieman,
J.J

Scheer,

Oudijk
C

Knolle,
J.

33van deí Wel,
JC,

34Slingerland
J.

Z

3Biemond
T.

de Jong
t.c

5

6

7

Boender,
WC

Stolk
JP

I

Ide Vreede
J,J

Koolhaas-
van den Ban,
T,C G.

Kok

Slob-Veíbu19, 12

13i/lostert,
DH

Verdurjn,

15Ooms,
J,C,

16Jansen
H.

17Vonk Noordegraaf,
J

van den Heuvel

Koelewijn,
H,J,

21

20

22

Zuidbíoek
B

24

25

de Grool.

Beiim
P,

Subtotaal í

)r

1

Verdoold.

4

10

---t----t l
l

l

l
l

E
-lL

Heuvelman,
CHM

Zijderlaan.

11

14

1

18

'19

I
Bos,
H, H,

de Jong,
AP

I-

l

[ï | .r0,o,""', I u
1

de Jong
P. P.

tr
I rotaarrr+zl I



1Welter,
A.R (Lex) (m) 2

2Kors,
l. (lvo) (m)

3Boks,
G.M {Gerard) (m)

4va Zetll,
W.J.M. (Hans) (m)

2 )
5van Berkel.

C.M.C (lnge) (v)

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

t

u
I7ran Zetjl

K S (Kísta)(v)

Mughal,
A. ÍAíoen) (m)

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

I
't0

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

Smit,
J J (John) (m)

13

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.12 van 18

o

o

Totaal

0

8

11

+I
+

Smrt-Raggers.
G (Geke) (v)

Knuistinqh Neven,
R. (Buben) (m) l*t

l-llivt



i 6
,|

Rozema.
J.G (Jaap)

í 3

2Jansen,
E.G.J. (Linda)

3Ventevogel,
T.C (Tommy)

4Coskun,
Z.P (Pinar)

van der Warl.
W.A. (Íony)

R.J (Roben Jan)

5

6

l/
7van deí Kemp,

M. (Madelon)

Ide Jong,
C.D.M. (Carmen)

3
IMol,

D. (Daan)

É
10van der Laan.

J. (Jaspeo

11ong,
J.J.C.K. (Johan) 3

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

r3van Geest.
F. (Fíank)

14Maarseveen
M C. (Marco)

15À,4inasian,

A (Armen)

16Swaans,
M L (Louise) , t

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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+
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Totaal
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Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
zet in elk vakie één cijíer Eegin rëchts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Bogovac,
S. (Slobodan)(m)

a

o

3

Pag. 14 van 1.8

1

Totaal



.-)
,/_ J

1de Haaij,
N.M.w. (Nicki) (m)

\
IYr

de Jong,
M.J. (t/arielle) (v)

3Bogaard.
A. (Aíie) (m)

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

L
5de Vos,

P (Petía) (v)

6

7À/'leerkerk.

G.J. (Jack)(m)

IMulder.
A.J. (Arjan)(m)

Speksnrider.
J. (Jan)(m)

10Koetsier
HJP(Hendnk)(m)

511Merks.
A.J M. (Ad)(m)

Oosterom,
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

\

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

Totaal

tó,,.r"
P (Paul)(m)

12

I

----_t-

ttt

g



6
1Breet.

M.C. (Marcus) (m) \

I

2Smits van Waesbeíghe,
R P M. (Baymond) (m)

T
3Lens van Rijn.

J M. (Dennis) (m)

4Sandmann
[.4. P.C. (Matthijs) (m) 3

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijleÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

a

o

3 LTotaal



B
1Oosthoek,

R.H J. (Raoul)(m)

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

q3weermeier.
D.Y (Dianca) {v)

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

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3ITotaal

tr

.L____l



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er vooÍ een oÍ meer lijsten spÍake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooÍ het gemeentelijk stembureau?

D Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttolaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

z- t OLí IuP
tl )\
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) t3í

a

tr Nee
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