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1a Stembureaugegevens tU dens stemminq

Adrès/lo.eIe siemburceu Dag Maand Openrngsltden (van - lol)

qq s R. Hn'J.,[r-& o3 20 23 o1 3o

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

Adreílocalie stembuÍeau Dag Maand Openingstiiden ivan - lol)

Datum t6 2A 23 C

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

n De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstilden

o3 OQ

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming 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

l5

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand JaaÍ T td (van - lol)

r tl3o

[-T--
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Houd per stembureaulid de lijden bij waarop het lid bijde zitting aanwezig was.

SHIFT 1

Vooíellers Achlernaam

Aanwezig op hel slembuÍeau

Deg Maand Jaaí ïrld (van - toi)
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oSHIFT 2

VooíelleÍs Àchternaam Daq Maand Trtd (van - lol)
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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Vul hieronde( de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geld i9e stempassen Nos
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas) Y8

c cAantal geld i9e kiezerspassen

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

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandadaat

Aantal bla nco stembiljetten

Aantal onqeld i9e stembiljetten

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

ls het aanlal toegelaten kíezers niet gelijk aan het aantal uítgebrcchte stemmen?
Verklaar dal op de volgende pagina.

o

4. Aantal ultgebrachte stemmen

q

(

3. Aantal toegelaten kiezers

B

(D

U gaat nu de stembiljetlen tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaat op.

F I

T{NTV-

H
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ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kíezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

D NEE .) Ga dan door naar rubriek 6.

VIA ) Verklaar dan hierna het verschí|, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vefineld hieronder hel aanlal keet dal de ondarslaanda stlualies zich hebben vooÍgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hièrcndet de anderc veíklaringon en hat aanlal keor dal deze situahes zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembilieften geteld. Noteer hoeveel stembilretten €r minder ziin geteld

Mogelijke ve*laingen voor het verschil
Voímeld hieronder hel aantal koeí clal do ondarstaande silualies zich hebben voorgedàan

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 veÍklaíing is voor het verschil
(vermeld hierondet de andere ve*laÍingen en hel aanlal keeí dal deza situalies zich hgbbon voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal tosgelaten kiazers en het aantal uitgebrachte stemmen
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilíjk bereikbaar,
er slaat 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 resultaat van de te ing wodt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niel eens ls mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer díe dan ook.
LSÈgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

7- ,2 (_ otz
1(-

o c

c2.\- V<f,{ L-,( (
V(--\"1 \Èl \2 ,

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemmíng en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de slemöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruÍmd, activiteiten in of
rondom hel stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonde leden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L:gt9p! noteer qeen persoonsgegevens van kiezers.

04^)

t
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7. Onregelmatighedenofbiizonderheden

+
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6. Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

.-.-v, \^ La

Onregelmatigheden en bijzonderheden



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

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

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

Namen slembuíeauleden

O

o

lt-fl

--1-\

4.;.G.

5

€ (.5

1 P

2

3
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6

7
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrjstn!mmeÍ en Lrlslnaam

o

o Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

í Water Natuurliik
,2 3 Y

2 VVD 1
JI

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 0 (+

4 5OPLUS 2 u
5 SGP-ChÍistenUnie I f,
6 CDA Z -t

J
7 Ons-Platteland 1 0
8 AWP voor water, klimaat en natuur I 2
9 Partii voor de Dieren 4 .i 1

10 Belang van Nederland (BVNL) a
1í BBB ó (\

12 JA21
r.t L-f

13 GOUD
1 z

ö 6 1Totaal:

O
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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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=l*
Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vul[en door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

o Tettafelnummer

Naam

Tafetleider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

4 9 I

b A 3

[-l-. 'la tC"^

U. K\re
'^l\owrr,4 (

L) t tovl

\l
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stombureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea" L1 G Q- II
Locatie stembureau (indien het sen mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslpsteld door het stembureau (zia rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

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

o
Hel aantal tot de stemming toegelaaen kiezers ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljeten met een geldige stem op een kandidaat E

Aantal blànco stembiljetten F IL
Aantal ongeldige stembiljetten

a
Het totaalaantal gelelde saembiljeaten ( E + F + G = H )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meeí

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

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

B

c

883

2. Aantal getelde stembiljetten

G ll

tQ,9 o

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal get€lde stembiljetten

1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige kiezerspassen

D

H

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrucht bij elkaar op.

BLo l
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NaaÍ 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 stempassen fios-
Aantal geldige volmachtbewijzen (schnftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

"&c.2 OAantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

Het aanlal tol de stemming loegelaten kiezeÍs dooÍ het gemeentelijh
stembureau. Tel op! ( A.2 + B-2 + C-2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubÍiek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

X Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Ve*laar het verschíl tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één vefularing zijn.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe yaak is er een andere veÍklaÍing vooÍ het verschil?
(varmeld hierondet de anderc veÍklaingen en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 3

rJc:o.2

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

3

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezeÍspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

X Nee

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

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

vezegeld en overgebracht naar het mllege van buÍgemeester en wethouders/het bestuurscrllege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kíezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lfst en per kandidaat



1
q 5

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

5
2Kwee.

M.E.J (llargot)(v) q
2

3Hovingh,
E (Erik)(m)

5
4de Boer,

R.A. (Rens) (m)

5Huaigens,
F N J (Fíank)(m) b

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

3
7van det zee,

l-l (Rieks) (m)

Kolpa,
R J. (Buud) (m) 1
de Boon,
R C J (Robin) (m)

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

11Neeleman.
A.J.C. (Arjan) (m)

Dogterom,
N (Klaas) (m)

13Schíeudeí,
E.A. (Elske) (v) 7s

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

15Oskam.
T. (ï1m) {m)

3
16Biljoen

M.H (N,larvin) (m)

17Bongeís,
J. (Hans) (m)

18fuloratrs
B A. (Brigitte) (v)

l9van Zoelen
A M. (Agnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk Pag.5 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

fl

I
l

-.1

8

9

12

l
--1

-#
-ï

I
i
J]l

[Tr t3l0l



IGeselschap,
J.H. (Jock) (m) ? 3

2Habben Jansen.
C (Co0 (m)

\ t)
3van Nauta Lemke,

J C.L. (Jacqueline) (v)

4

5

,..
nSikkens.

D.E (Danièl) (m)

7KreetFt.
t\,'l A (Mick) (m) a

Ivan HoÍ,
D.H. (Dick) (m)

Iïmm-
van Buitenburg.
K C. íKarin)(v)

7
10Gerretsen,

A M.D (Annemaíie) (v)

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

12van den Eijnden,
P FJ. (Paul) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Tr-[ot,

6

lJumelet.

lvJ.A (vincen0 (m)

lo" Hoog,

lJ. 
(Jaco) (m)

ltl
.l

+

1'l

H l

Totaal



1van Heemsl.
W R. (Wim) (m) ó

,l2Hazelebach,
A (Arjen) (rfl)

3Heinecke.
J H (Anneke) (v) 1

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

q5van der Boor
wAF(Wim)(m)

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

7Goudraaan-
de Vnes,
G.J. íGerio) (v) 3

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

Derickx.
C.L. (Coen)(m)

10van der Graa,
C. (Cees)(m) 1

1lEeckhuis.
H. (Helmut) (m)

128eek,
B.G. (Bob) (m)

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

Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste ci,Íer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

Totaal -T-rrlolq-]

6

L

l\l
9



1Valk
H (Jel) (v) L

2Mulder,
J.W (Joke) (v) I

3Díenlhen,
J {Hans) (m)

4Mosch,
A S (Dries) (m) L1

3
5Verkoelen.

P J.H.D (Ellen) (v)

Liist 4 SoPLUS Pag.8 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

l

ITotaal gt



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

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

1

2

3van deí Ham.
J.W. (Jan Willem) (m)

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

5Hoogendoorn
J. (Koos)(m)

6van deí Roesl
B (Barl) (m)

7Schippers
J A (Jan) (m)

13Weiiers,
J W (Wim) (rn)

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

l6Nieuwenhuizen,
Fl L (Frederique) (v)

17Wassink.
H w (Erik) (m)

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

l9Bruin,
A S.J. (Alexander) (m)

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

21Pool,
H. (Henri)(m)

22de Waal
van Asperen,
M.M. (Maria) {v)

A.J. (John) (m)

van der Lee
W. (Wim) (m)

23

Liist 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Oosterwiik.
C.A (Marco) (m)

10

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

den Hollandeí.
L (Rens) (m)

26

Heiiboeí.
J P (Pieteo (m)

29

30Blokland,
J (Hans) (m)

o
8

9

de Jong.
M.J. (Ma.t-Jan) (m)

van l'ridden.
PJ (Piet)(m)

van deí Slik,
H.J (Helmert) (m)

1'l

12

14Gíauss
tíKA (Michrel)(m)

a

van den Berg,
C.PW. (Peter) (m)

25

27van der Wende.
A. (André) (m)

2Ade Leede,
J (Jan) (m)

I lSubtotaal 1

Pag. 9 van 18

ï---l

l

15

I

24

L

I[Id
E

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



\ q1Visscher,
T. (Íeun) (m)

2

H.G M. (Hans) (m)

3Kousiouri.
C (Christina)(v) S

4Huizinga,
J (Jos)(m)

I

5Pronk,
M C. (Marieke)(v)

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

I
7

Ide Leeuw,
A J. (Aínold) (m)

Ivon MeijenÍeldt,
F.H (Fíits) (m)

10

B G (Saskia) (v)

11Oosterlaan.
A A (Arnold)(m)

13Larooii,
K. (Kees) (m)

14Eskes"
van utrecht,
E C íChristine) ív)

15Zrjlsira,
W. (Wybe) (m)

16Gerts.
ÍM B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

Zel ln elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

Verbeek,
J A (Jan) (m)

12

o

Benaíd,
A (Arjan) (m)

tl

Totaal [Tr1.l



6

6Stolk
J,P

7Heuvelman
C,H M,

8Zijderlaan,

11Kok

12

r3Moslerl,
OH

14Verduijn

l5Ooms
JC

16Jansen,
H

17Vonk NooídegraaÍ,
J.

18van den Heuvel

19

21

20

Bos
HH \
de Jong

23de Groot
A.J.

24

25de Jong,
PP

Lijst 7 Ons-Platteland
Zel in elk vakie één cijíer Begin rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Eoer

de Jong
D.

Biemond,
ï
de Jong
l.c.

Boendeí,
W,C

de Vreede,
J,J,

Koolhaas'
van den Ban,
T,C,G

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

4

5

o

o

9

10

26

27van der Spek,
o

28

29Scheer,

30Olieman,
J.J, \

31Oudijk,
C.

32Knolle
J

33van der Wel,
J,C,

Slingeíand,
J,

Subtotaal 1 Subtotaal 2

\

tG*s".
A,J,

2

,l

l

l
Verdoold,

.l

l

__.1

!
Slob-Verburg

++

Koelewijn,
HJ

Zuidb.oek,
1B

F"^
P

T

22

L]

lI
Totaal (1 + 2)

I E
E
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zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Welter,
AR (Lex) (m)

o

o

I v
2KoÍs

I (lvo) (m) I
3goks,

G.M. (Geíaíd) (m)

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

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

Krol,
A N. (Nelleke) (v)

van Zeiil,
K.S. (Kílsta)(v)

6

7

IMughal,
A. (Aroen) (m)

Twigt.
A.P (Paul) (m)

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

't0

I

I

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

12Smit-Ba99ers.
G. (Geke) (v)

13Knuistingh Neven,
B. (Ruben) (m)

Totaal

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur

I

11

-.1

-t
t^

l
J
I
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l!+

t-[-Et3_]
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Zel in elk vakje één cijfer. Bègin rechls , met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

b

o

4 B
5

Rozema,
J.G. (Jaap)

Jansen,
E.G J. (Linda)

1

2

3Ventevogel.
TC (Íommy) L

4Coskun,
Z.P (PinaD 2 1

5van der Wart.
W A (Tony)

6

B.J. (RobertJan)

7van der Kemp.
M. (Madelon)

3
Bde Jong,

C.D.M. (Carmen)

9Mol,
D. (Daan)

1
10van der Laan

J. (Jaspeo

1'long,
J J.C.K. (Johan)

12van Tlenhoven-van deí
Hoeven,
J. (Jeroen)

l3van Geesl,
F (Fíank)

14Maarseveen
M C. (Marco)

Ll
15Nlinasian,

A. (Armen)

16Swaans.
M.L (Louise)

Totaal

l

l I
-+

t

+

-ï

]W
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kendidaàtnummer

a

o

BTotaal

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)

Bogovac,
S. (Slobodan)(m)

1

l

IE



de Haaij
N t\4 W (Nicki) (m) 3 )

2de Jon9,
M J. (Marielle) (v) )_ o7-

ZBogaard,
A. (Aíie) (m)

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

5de Vos,
P (Petra) (v)

z6Oudijk,
P (Paul) (m)

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

8Mulder.
A.J (Aíjan) (m)

I
ISpeksnijder.

J. (Jan) (m)

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

q11Merks,
A J M. (Ad) (m)

L1
Oosterom,
C P (Nrels) (m)

Zet ln elk vakje één cijfer. Begin rechls , met hel laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 18

o

o

6

Lijst 11 BBB

Tolaal

1

-t2

E



1Bíeet.
M C. (Marcus) (m) o

2Smils van Waesberghe,
RPM (Raymond) (m) q

3Lens van Rijn,
J M (Dennis)(m)

I

4Sandmann,
l\r.PC (Matthijs)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

o

o

q t

I

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

.t

a

N
2Lammertank.

A G.H i/l (Ton) (m)

3Weermeier.
D.Y (Dianca) (v)

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

I L

Lijst 13 GOUD

,|

t-
II

Totaal
-----r-----r----t
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f Ja -> vul de navolgende tabel in an geef zo mogelijk een vetutaring

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

\. (^-)À/ ZZa. b- or"rl- z g b ,í slc *, v)io tcff l.qsï Z --VVD

I- Wí\/
I

L\b cfcLt ZBa ?
U

)

Z.vvD loz tn3 4 slre/h Za-t bi rol lusl -í = tV r.,-/
I J

\t, bbb (". 6A,
J

8. R{,f 1?- Lt ?
I

a

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een oí meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

fl Nee

Reactie gemeentelUk stembureau op het verschil

?


