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

1. Stembureau, locatie en openlngstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

AdÍerlocalie stembureau

)c" \.{i J

Dag Maand JaaÍ

a2

Oag Maand

ol

Open ngstlden (van - ror)

Openlngstijden (van - tot)

00

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

AdÍes/localre slembureau

1b Stembureaugegevenstijdens!e!!!.!.S(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaals?

Dag Maand Ja Tild (van - tot)

§ 20 9.3 Zt

5cï ) (i 2I 3c, öt

CA Oo ooDatum:

I ) ó)

WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

(D 
7€ o",",,,ng vond in het stemtokaal plaats.

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

)

[-T-t [-T-r[--t [-T -
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2. Aanwezlgheld stembureauleden

SHIFT í:

Houd per stembureaulid de tiden bA waarop het lid bii de zifting aanwezig was

Aanwezrg op hel slembureau

DaS Maand Jaa.VooÍlellers Achleínaam

Vooíletleís AchteÍnaam

Tld (van - lol)

Dag À,laand

s

<.rL3

L:}

) c'' L.§

)_o1 3

c( 3 e-,

lc,

)

3ir
c6 IS ÀD

3oóÖ

5 IS

rK-l
k-l
t-et
f-H-l
[öl

Ur,end S \S
2()a3 3cr C/

I 5 3o
rS (u

(van-tol)

CI is
\S oB

\6
i§

CI
50 ót

IS c)3 )o 23

2.o z3

).:à -3

TELLERS:

VooÍlellers Achleínaam Dag l,laando /s
al /sc)6

Lt Cro

L\
H ,[ L ^r*,

tto

c t \,

6 rI U
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O} o 5I

)

)e e I

Q

r5

\-S o? r) I SI

\S o3
\S ')a2

i

t5

O"n,rr r,

ot

Titd (van - lot)

È

È
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Aantal geldige stempassen

Aantal geldiqe volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezersDas)

6q(.
B tc+

Aantal qeld iqe kiezerspassen c c

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) 750

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandadaat

Aa ntal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

E *4t
F L

)

3. Aantal toegelaten klezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bijA, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten te en en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bi elkaar op.

Íotaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H Jaq
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ls or een verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en hel aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
'F lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zUn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljeften er ziin meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermelcl hiercnder het aanlal keeÍ dal de onderclaando silualies zich hebben voorgedaan

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermold hieronclet hel aanlal koeÍ dat de ondèrclaande siluaties zich hobbon vooÍgedaano

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
(vemeld hiorcndet da andere verl<laringen en hel aantal keer dal deze situalias zich hebben voorgodaan)

I

5. Verschil tussen het aantal toegolaten kiezerc en het aantal uitgobrachte stemmen

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(venneld hieronder de andeÍe verklaringen en het aantal keet dal deze silualies zich hebben voorgedaan)

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

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon ín een stemhokje.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een slem wordt onterecht geldig, ongeldig oÍ blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dil proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reaclíe op het bezwaar? Noteer die dan ook.

ElpD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 3 bc /rl
'-nn L Irtt de 4)

Ztt
SL

y't ut
c

I

,1 )*1 .)
/o (/a/

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 sÍembus was vol en er was
geen tweede slembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moesl worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

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

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

tc.-a<_z-y6-
hrnLu;)

Onregelmatigheden en bijzonderheden

t'1

7. OnrègelmatighedenofblJzonderheden

/-/
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig ziln
Dal zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

g!3Ë U vult in rubriek I alleen de namen in.

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

U Í

( í^ ui( t

o
t\('

o

8. Stembureauleden aanwezig bU de telling

I lÍ' .r,.rr., t -J , .

Namen stembureauleden

2

3

4 -lerrvÍ \ Ivs<-\i^c
5

6

7

1,, l, .\c (lv-.1..,r'-.r^1

2 Ï.-lc,.r. r, r§o G".,.'Dt .
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

o

vul et totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.ho

1 Water Natuurliik

2WO

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 sOPLUS

5 SGP-ChristenUnie

6 CDA

7 Ons-Platteland

8 AWP voor water, klimaat en natuur

I Partij voor de Dieren

í0 Belang van Nederland (BVNL)

II BBB

12 JA21

í3 GOUD

III

Totaal:

-T-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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*tÀ= Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

5
Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard

Te tafetnummer

Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator tethal
(bij telverschitlen)

5
o

o

0

Cb

Lt.tenno {§
/YW?arSf^,,.1,i

yu 5ftzh (l (,
tt/

Dee[ B

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

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.
/^ ^a^Nummer stembureau JIJ J

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

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

a lo4
c o

Het aantal lol de stemm i ng toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E \Ll t

F h
G ^L

a

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

! Ja. Ga verder met rubriek 4

fl Nee, maarhet 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.

1. Aantal toegelaten kiezers

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembilielten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bii elkaar op.

H :]9 q

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

Nee. er is een onverklaard 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 vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteldi

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2

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

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

1q q

o
0 Ja. Ga verder met rubriek 4

C Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

§ uee, er ziin minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder 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 verklaing zijn. :'.-

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

n

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

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?
(veÍmeld hieronder de anderc vefulaÍingen en hoa vaak eÍ spÍake van was)

3.cdt(
n'

vaak is er geen verklaring voor het verschil ? o

Uo una n rlrt \ c>l du

,? ,r

o.2

0
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetrofÍen?

fi Nee

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

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuuÍscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen ol kiezerspassen dat is
aangelroífen

-._---.-.-

o

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

Zie volgende pagina's.

O

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



1van cappelle,
M.J. (Josien)(v) 3 I

2Kwee.
t.4EJ (t\4argot) (v) L

o3Hovingh,
E. (Erik)(m)

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

jHuijgens,
FN J. (Frank)(m)

6Veldhuijsen.
C. (Chris) (m)

7van der zee
H (Bieks) (m) Z

L
8Kolpa,

B J. (Buud) (m)

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

10Zwetsloot.
O N. (Ono) (m)

11Neeleman
A J.C lArjan) (m)

12

L
13Schreudeí.

E A (Elske)(v)

14Clavaux,
M.B.W (Maík) (m)

15Oskam,
I (Tim) (m)

16Biljoen,
lí H. (Marvin) (m)

Bongers,
J. (Hans)(m)

18líoíalis,
B.A. (Brigitte) (v)

19

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in èlk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

\ )
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Dogteíom,
N. (Klaas) (m)

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

I

l-r

t7

Totaal I



?L1Geselschap,
J.H. (Jock)(m)

I2Habben Jansen
C. (Cor) (m)

Llvan Nauta Lemke,
J.C.L. (Jacqueline) (v)

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

2 Ll5de Hoog,
J. (Jaco) (m)

6
6Srkkens

D E (Danrël)(m)

I

7Kreetlt.
M A. (Mick) (m)

i
8van HoÍ,

D H. (Dick) 1m)

\
ITimm-

van Ruitenburg,
K.C. (Karin) ív)

I 1
10GerÍetsen.

A.M.D. (Annemaíie) (v)

1'lKolster,
J S. (Jeroen) (m)

van den Eijnden.
PFJ. (Paul)(m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakiè één ciiler. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

I

f

o

ll

Totaal Il2lztz



b1van Heemst.
W R. (wim) (m)

2Hazelebach,
A (Aíjen)(m)

L 5
3Heinecke,

J.H. (Anneke) (v)

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

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

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

7Goudriaan-
de Vries,
G.J. íGeíio) (v)

7BFox,
D.W. (David) (m)

Derickx,
C L. (Coen) (m)

10van deí GraaÍ.
C. (Cees) (m)

l1Beckhuis,
H. (Helmul) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.7 van 18
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o

t) 5Totaal
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\ 9
1Valk,

H {Jet) (v)

52Mulder,
J.W (Joke) (v)

aDrenthen,
J. (Hans)(m)

I

4Mosch.
A S. (Dries)(m)

\
5Verkoelen

PJ.H.D (Ellen)(v)

Liist 4 SOPLUS
Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandldaat &
kandidaatnummgr

Pag. 8 van 18
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3
Zvan den Bergh-Kempeoaar

M (Greet)(v)

van deÍ Ham.
J.W. (Jan Willem) (m)

2

3

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

5Hoogendoorn.
J. (Koos)(m)

6van deí Boesl
B (Bart) (m)

7Schippers.
J A. (Jan) (m)

IGroenendijk-de Víies.
H A. (Hilde) (v)

IOosteftrijk,
C A. (Marco) (m)

10van Midden.
PJ (Piet) (m)

1íde Jong,
M J. (Maít-Jan) (m)

van der Slik,
H J (HeheÍl) (m)

Weijers,
J W (wim) (m)

12

13

14Gíauss,
MKA (Michiel) (m)

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

Nreuwenhuizen
FIL (Fredenque)(v)

15

16

17

H W (Errk) (m)

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

19Bruin.
A.S.J. (Alexander) (m)

20de Vries.
W A. (walte0 (m)

21Pool,
H (Henri) (m)

22de Waal-
van Asperen.
M.M (Maria) ív)

Venle,
A.J. (John) (m)

van deí Lee.
W. (Wim) (m)

25van den Berg,
C PW (Peter) (m)

Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Bègin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Pag. 9 van 1.8

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

den Hollander.
L (Bens) (m)

van der Wende,
A (Andíé)(m)

de Leede,
J. (Jan) (m)

29Heijboer,
J.P (Piete0 (m)

30Blokland,
J (Hans)(m)

Subtotaal I Subtotaal 2 TI
Totaal (1 + 2)

261

28

I
tr



o o1Visscher.
T. (Teun) (m)

2van Leeuwen
H.G.[,1. (Hans) (m)

3Kousiouri.
C. (Christina)(v)

4Huizinga,
J. (Jos) (m)

el5Píonk.
M.C. (Marieke) (v)

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

7Benard
A (Aíjan) (m)

I

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

s

'10

B.G. {Saskia)(v)

1lOosterlaan.
A.A. (Arnold)(m)

12Veíbeek,
J A. (Jan)(m)

13Larooij,
K. (Kees)(m)

14Eskes-
van utíechl.
E.C. íChristine) ív)

15Zrjlslra,
W. (Wybe) (m)

16Gerts,
T.M.B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

o

o

a qTotaal

i

von Meijenfeldt
F H. (Frils) (m)



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaal &
kandidaatnurnmer

o

o

26Verhagen,
A,J,

27

28Verdoold,

29Scheer,

30Olieman
J.J,

31Oudijk.
C

32Knolle
J.

vad der Wel,

34Slingerland,
J,

a
,|

Boer

2de Jong,
D

Biemond,
T

4de Jong
IC

Boender.
wc

6Stolk
JP

7Heuvelman
CHM

IZijdetlaan,

\
Ide Víeede

J,J

Koolhaas-
van den Ban,
T,C,G

Kok,

í0

í1

12Slob-Veíburg,

13Mosteít
D.H

14VeÍduijn

15Ooms
JC

16Jansen,
H,

17Vonk Noordegraaf,
J,

18van den Heuvel

19Koelewijn
HJ

Zuidbroek,
B

21Bos.
HH

22de Jong

23de Groot,
A,J,

24Berjm.
P

25

Subtotaal 1

5

I

van der Spek,
D.

tt

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

de Jon9.

[[El
I I I lrl



íWelter,
A.B. (Lex) (m) 3
Koís,
l. (lvo)(m)

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

4van Zeijl,
WJ [/ (Hans) (m)

van Berkel,
C.M.C. (lnge) (v) 7 3

6Krol,
A.N (Nelleke) (v) D
van Zeijl,
K.S. (Krista) (v)

8Mughal,
A. (Aroen)(m)

a/_
Twigt,
A.P (Paul) (m)

í0Mulder,
J.G. (Joost)(m)

1'l

Smat-Raggers
G. {Geke)(v)

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

Lijst I AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

L q

5

7

I

Smit,
J J. (John) (m)

12

2

Totaal



a) Z
1Rozema,

J.G. (Jaap)

]
2Jansen,

E.G J. (Linda)

I
Ventevogel,
TC (Íommy)

4Coskun,
Z P (Pinad

a3
5

W A. (Tony)

B.J (Bobert Jan)

5
7van der Kemp,

M (Madelon)

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

L9Mol,
D. (Daan)

10van der Laan,
J (Jaspeo

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

12van Ïenhoven-van der
Hoeven,
J íJeroen)

13van Geest,
F (Frank)

14

M C (Maíco)

15Minasian
A (Armen)

't6
Swaans,
M L.lLouise) 3

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

o

J

Totaal TrtËts



Eogovac,
S. (Slobodan)(m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laalste ciiÍer

Neam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 18

o

a

I

-l

fdTotaal
Í



Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

1de Haaii,
N.M.W. (Nicki) (m) L 5

2deJong,
M.J (Maraelle)(v) L

3Bogaard,
A (Arie) (m)

4Ni6uwenhuis.
C J (KeesJan)(m)

de Vos.
P (Petra) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

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

8Muldeí,
A.J. (Arjan)(m)

ISpeksnijder.
J (Jan)(m)

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

11À/erks,
A.J.[,1. (Ad) (m) 5

12Oosterom.
C P (Niels) (m)

q

)

+--------------+- -.1

Totaal a



Z tl1Breet.
M C. (Marcus)(m)

2Smils van Waesbeíghe.
R PM (Raymond) (m) I

q3Lens van Rijn,
J M. (Dennis) (m)

Z
4Sandmann,

M.PC. (Matthijs) (m)

Liist 12 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

o

o

LlTotaal o



ul
IOosthoek,

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

2Lammeítink.
A.G.H.M. (Ton) (m)

3Weermeier.
D Y (Dianca) (v)

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

Lijst 13 GOUD
Zel in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Totaal

I
i

ll4'



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

tr Nee

o

o

A Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vetularing

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembu reau

Reactie gemeentelUk stembureau op het verschil
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen


