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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verracht
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

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

@
Adres/localie slembuíeau Daq Maand

ac L5
Openingsluden (van - tot)

b L1

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

Adres/locaie slembureau Dag À,laaod

íb Stembureaugegevens tijdens !Cll!-ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op liJstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí T td (van - iol)

Datum: /, L:-r

Openrngstrjden (van - lol)

<Jé,

o

5 (?.t

L)

'1. Stembureau, locatie en openingstijden

3cr

l_l

Waar vond de telling (op lrstniveau) plaats?

F Da telling vond in het stemlokaal plaats.

tr D€ telling vond op een andeÍe locatie plaats. Adres of omschrijving locatie;

[T T ]

, Let
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Houd per stemburcaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT í:

az-l
fno_-l
IE-l

[zt
t t'-l

Aanwezig op het slembureau

Dag Maand Jaat

È<'.r -- b

"to -L\

tt ()J 'I<- ?-i
i-

a

L ( .S r',

Tjd (van - lol)

I 6

o( 'b r->

j L

( 4,,,,
( (, '- (-

)o

m-l.al

La zL

DaS l\,laand

I 5 t)5 iw'L1

'l-c, t

DaS Maand

1-c> L
.).:. e-g

5O é

o)

od

o (,

h0

9C

O SHIFT 2:

Voorletlers AchteÍnaam

[5_l
[Dt f!).^ "- V-

t5
t> L

t5

\) (.)

OL)

C Pc,c

{^n

TELLERS

\), ?D

9t)

Voorlellers Achle.naam T'jd (van - lot)

o 2 ou v0
o.r\r(èWleíL Ir L \?0

i5 I( t

\x
e(<

r5 '.-) ci)
(

I

I
a )('-

ö rc

ÀI

,) Eu

Qu L
i)

C

F t) \.)
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bU D de aanta en bij elkaar op.

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

bto
B

c I

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aanlal getelde stemmen moet golik zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en lel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

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

E 67.t
F t5

I

3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

D b A\Y

j;l

Aantal blanco stembiljetten

H 6dd

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachle stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.
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5. Verschil tussen het aantal loegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

É.urr > 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 stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld

Mogelike verklaingen voor het verschil
Vemeld hierondet hot aanlal keer dal de ondaslaande situaties zich hebben vooígodaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vormold hieronder de anderc ve*laíingen en hel aanlal kear dat deze siluaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljeften geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veméld hieíoncleÍ het aantal keer dat da ondarstaande situalies zich hebbén vooÍgodaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieronder do andore verkladngen en hel aanlal keet dat deze siluatios zich hobben voorgedaan)
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6. Bezwaren van kiezers

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 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 belnvloedden de kiezer.

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

E!_gE! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig heden en bijzonderheden

 D UJr:Arílr Nt(..t l-7(-cn I D Z,t,t'JOct7

D t^ 0 t?Ll
Or^ rj 6c-(D cC t^,\- 4t< i L-( Lcy Srttt; z vtfS l)Q,

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren ziin klachten of opme*ingen van kiezers.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemmíng: het slembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een slemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakL het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kíezers vast in dít proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noleer die dan ook-

Lgljjp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

7. Onregelmatighedenofbijzonderh€den
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g!3Ë U vult in rubriek I alleen de namen in.

Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

J o*nru p,,:,'rr iz
Namen slembureau eden

D e tr,",s ï1 ,\n(k

IS IlA L Ct nOttt?a 8e I

o f7 r rtl r rv sc,..lol=t-

Chítr511Ans Po

>; 12

^ 
(r( ll0utQar3r-l

Fl?e Dt" Qr kt- t?r c: il1:1/

C ECi T(: Dt: VuS

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezíg ziin.
Dat zin in elk geval de voorzítter en minimaal twee andere stembureauleden.

1

2

3

4

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

Liishumm6í en Lrislnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

I Water Natuurlijk z (, a

2WD 3 )

3 Partij van de AÍbeid (P.v.d.A.) I O o

4 50PLUS I Z

5 SGP-ChristenUnie I o
6 CDA I 3

7 Ons-Platteland 3

8 AWP voor water, klimaat en natuur b I
9 Parti, voor de Dieren 7 U

í0 Belang van Nederland (BVNL) 5
,I,I BBB I 5

12 JA21 I b

,I3 GOUD 5

6 7 tl
T taa l:

-Tt

F
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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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t

Stembureaunummer

4 7 0

Dee[ B

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

Tettafelnummer

q63

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

o

F\<urc/]ten Srra't t(rraol-

IJ 11oS) a-?

Gemeente
Rotterdam

Proces-verbaat
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzondeÍlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea u Ll1()

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) 11

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

het stembureau).

A 6sóAantal geldige stempassen

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

Hel aantal tot de saemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

B s{a

1. Aantal toegelaten kiezers

c 1

6dd

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

E 6a$Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F 1\

a
Aantal ongeldige stembiljetten

Het tolaalaantal getelde stembilietlen ( E + F + G = H ) 6d,

G 1

3. Verschil tussen hot aantal toegolaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

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

fl Nse, maar het stembureau heefl een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen oveí. Ga daama verder met rubíiek 4.

Aantal geldige kiezerspassen

o

2. Aantal getelde stembiljetten

'Telv6r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bijelkaar op.

H

Ja. Ga verder met rubriek 4.

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

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

4.2

8.2

c.2

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

a
C Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, eÍ 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 hier sprake van was. Er kan meer dan één vefulaing zijn.

Mogelijke 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 uitgeÍeikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het veÍschil?
(veftneld hiercndeí de andera va*laingen en hoe vaak et sptake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het veÍschil?

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:

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

o.2

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

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

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

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

o

5. Aantal stemmen per liist en per kandidaat

o

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

Zie volgende pagina's.



21van Cappelle,
M J (Josien) (v) 1

aJ
2Kwee.

M E J (Margot) (v) + L
3Hovingh.

E (Eíik) (m)

4de Boer,
R A. (Bens) (m)

1
5Huijgens,

F N.J. (Frank) (m)

6Veldhuijsen,
C (Chns) (m) 1

7van det Zee.
H. (Rieks) (m) q

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

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

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

11Neeleman,
AJC (Arjao)(m)

12Oogterom,
N. (Klaas)(m)

aJ o
r3Schreudeí,

E A. (Elske) (v)

14Clavaux,
M.B.W. (N4ark) (m)

l5Oskam,
T. (ïm) (m)

l6Bilioen.
M.H. (MaÍvin) (m)

17Bongeís,
J. (Hans)(m)

18Moratis.
B.A. (Brigitte) (v)

19van Zoelen,
A t, (Agnes) (v)

Laist 1 Water Natuurlijk
Zel in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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5 Ll
IGeselschap,

J.H. (Jock) (m)

2Habben Jansen.
C. (Cor) (m)

3van Nauta Lemke
J.C.L (Jacqueline)(v) 7

L b
1

4Jumelet.
VJ.A (Vincent) (m)

5de Hoog,
J (Jaco) (m) 1

2
6Sikkens,

D E. (Danièl) (m)

7Kreetft.
M A (i/ick) (m)

8van Hof.
O H. (Dick) (m)

9Timm'
van Ruitenburg.
K.C. {Karan) ív) Z

I /
10GerÍetsen,

A.M D (Annemarie)(v)

11Kolster,
J.S. (Je.oen)(m)

12van den Eijnden,
PFJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

Totaal t l rrEl



5 o
1van Heemst.

W.R. (Wim) (m)

2Hazelebach.
A. (Aíjen) (m) 1L

.) L
3Heinecke,

J H. (Anneke) (v)

4Klappe,
A.L. (Laurens) (m)

5van der Boor.
W.A.F (Wim) (m)

6van Duin.
M J (Menno) (m)

a
I

3
7Goudriaan-

de Vries,
G J. (Gerio)(v)

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

9DeÍickx,
C.L. (Coen) (m)

l0van der Graaf.
C. (Cees) (m)

11

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag.7 van 18

o

o

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

12

I rEr9

l
Beckhuis.
H (Helmut)(m)

Totaal



1Valk,
H. (Jet) (v) IL
Mulder,
J.W (Joke) (v)

3Díenthen,
J. (Hans) (m)

4Mosch,
A S (Daes)(m)

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

Lijst 4 SOPLUS
zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kendidaal &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18

o

o

t1

2

Totaal



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met hel laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van der Spek,
M.C. ([.4artin) (m)
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Blokland,
J (Hans)(m)

30

o

o

den Hollander
L (Rens) (m)

27van der Wende.
A. (André) (m)

28de Leede,
J (Jan) (m)

29Heijboer,
J.P. (Pieteo (m)

ó

V
2van den Bergh-Kempenaar,

M. (Greet) (v)

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

4Spoelstra.
S.T (Sipke) (m)

5Hoogendooín,
J (Koos) (m)

6van der Boest,
B. (Bart) (m)

Schippeís,
J A. (Jan)(m)

Gíoenendijk-de Vries.
H.A (Hilde) (v)

7

I

IOosterwijk,
C.A. (Marco) (m)

10van Midden,
PJ. (Piet) (m)

't1
de Jong,
M J. (Ma -Jan) (m)

12ven deí Slik
H J (Helmert) (m)

l3Weijers,
J W (wim) (m)

14Grauss.
tí K.A. ([,1ichiel) (m)

15Verdoes.
W J. {Willem-Jan) (m)

16Nieuwenhuizen.
F LL (Frederique) (v)

H.W (Erik) (m)

den l.lil,
J. (Jan) (m)

17

18

l9Bruin,
A S J. (Alexande4 (m)

20de Vries.
W.A. (Walleo (m)

21Pool,
H. (Henri) (m)

22de Waal-
van Asperen,
M.N,1. (Maria) (v)

Venle
A.J (John) (m)

24

van den Beíg,
C.PW. (Peter) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

1 26

I

r

van deí Lee.
W (Wim) (m)

t

0
l
l

q



IVisscher,
T (Teun) (m)

2

HGM (Hans)(m)

3Kousiouri,
C. (Chíistina)(v)

4Huizinga.
J (Jos)(m)

5Píonk,
M C. (Marieke)(v) 4

I6Slappendel,
F E. (Fred) (m)

7Benard.
A (Arjan)(m)

8de Leeuw
A.J. (Aínold)(m)

IL
9von Meijenleldt.

F H. (Fíils) (m)

10

B G. (Saskia) (v)

11Ooslëílaan.
A.A (Arnold)(m)

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

13Larooij,
K (Kees) (m)

14Eskes-
van Ulrecht,
E.C. (Christine) ív)

I
15Zrjlstra.

w (Wybe) (m)

l6G€rls,
T.M.B. (Doíenda)(v)

Liist 6 CDA
Zet in elk vakle één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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?
1Boer.

2de Jong,
D

3

4de Jon9.

5Boender,
w.c

Stolk,
J,P

7Heuvelman
CHM

IZiidetlaan,

Ide Vr€ede,
J,J,

10Koolhaas-
van den Ban
TC G

1'lKok

12Slob"Verburg,
M

13[.4oslerl,
DH 1

14VeÍduijn

15Ooms
J.C.

16Jansen,
H

17Vonk NooídegraaÍ,
J

r8van den Heuvel,

19Koelewrjn.
HJ

20Zuidbroek,
B

Bos
HH

22de Jong,

23de Groot,

24Rerjm

25de Jong,
PP

Lijst 7 Ons-Platteland

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1l van 18

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

26Verhagen,

27van der Spek,
D.

28Verdoold

29Scheeí,

30Olieman
J.J

31Oudijk,
C.

Knolle
J

van deí Wel
JC,

34Slingeíland,
J

3

Totaal (1 + 2)

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

6

Bi6mond,
Í

+-----f---

21

Subtotaal 1 Subtotaal 2

.)

lr



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L2 van 18

o

o

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

2Koís,
l. (lvo) (m)

3Boks.
G.M. (GeÍaíd) (m)

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

1
5van Berkel.

C M.C. (lnge) (v)

6Krol,
A.N. (Nelleke)(v) 3

7van Zeijl,
K S. (Kíista) (v)

I

8Mughal.
A. (Aroen) (m)

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

')10Ilulder,
J.G. (Joost) (m)

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

12Smit-Raggeís
G. (Geke) (v)

I

13Knuistinqh Neven,
R. (Ruben) (m)

rI

Totaal [r4



Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijÍer. Begln rechts, met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

o

1 3
,|

Rozema,
J G (Jaap)

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

I

I

3Ventevogel,
TC (Tommy)

4Coskun,
Z.P. (Pinat)

I

5van der Warl.
W A. (Tony)

6

B.J. (RobertJan)

van deí Kemp.
M. (Madelon) o

.)
Zl

8de Jong
C D N4 (Carmen)

L
9Mol

D (Daan)

l0van der Laan,
J (Jasper)

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

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

13van Geesl,
F. (Frank)

't4Maarseveen,
M C (Maíco)

15Minasian.
A (Armen)

16Swaans.
M L. (Louise)

II

__18.1

7
Totaal d



\

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 18

o

o

5Totaal

t ""s",*
I 
S. (Slobodan) (m)

t



5
1de Haaii,

N.M.W. (Nicki) (m)

I2de Jong,
M.J. (Marielle) (v)

Bogaard,
A (Arie) (m) 1

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

5de Vos,
P (Petía) (v) 1
Oudijk,
P (Paul) (m)

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

IMLrlder.
A J (Arjan) (m)

4ISpeksnijder
J. (Jan) (m)

10Koetsieí,
H J.P (Hendrik) (m)

0t1Merks,
A J.M. (Ad) (m)

12Oosterom.
C P (Niels)(m)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hel laatste cijÍer.

Naam kandldaai &
kandidaatnummer

Pag.15 van 18

o

o

6

Totaal tr m



I t

1Breet.
M C (Marcus) (m)

2Smrts van Waesberghe.
R.Plí. (Raymond) (m) I

I
3Lens van Bijn,

J M (Dennis) (m)

3
4Sandmann

lV P C. (N4atthijs) (m)

Liist 12 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummea

Pag. 1ó van 18

o

o

Totaal
-t 

t6l



ï
,|

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

2Lammertink.
AGHM (Ton)(m)

í
3Weeímeier.

D Y {Oianca)(v)

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

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Pag. 17 van 18

o

o

I

Totaal rr-rz
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ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds hel aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembuÍeau?

Nee

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vet*laring

o

o

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembuÍeau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

? \l') aa-, o3 1 
'lL ^.-r *trtn

UJ12

6
tíJb 2
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r'\C,\Q,.à-
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Lijstnummer en
-naam


