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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

1a Stembu reaugegevens tijdens stem mino

Adres/localre stembuíeau Dag Maand Openingslijden (van - lot)

50 B t{ozEl\|\hÍ$st kÍ+ I 5 O+ bo o 3 <_>

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

Adres/localie slembuíeau Dag Maand Openrngslrjden (van - lol)

50 6l

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

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

OaS MaaÍrd Jaat Tld (van - lol)

Datum '[o a Lo
Waar vond de telling (op lístniveau) plaats?

O &Pe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

L\ L ()

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1. Stembureau, locatie en openingstijden

tÈ

o3lvozS

[-T-t
IT]

[-T-t

1, I
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT í:
Aanwezig op hel slembuíeau

Dag Maand Jaar Tijd (van - tol)f[I
Tfiil
tcl
IEl

tt-rt,llowrrfí 03 ob 3o /5 íg
ÍU ir,Jr,( r5 o3 ro'tV C(e ?o t{ +l
kd\c€s I

E. o3 *u o2 0b 30 rí +t
qïÉínfíus t5 o9 to z3 0b t., r {Vt

oSHIFT 2:

Oag Maand Írld (van - lol)

rnhp-Iï€N (, t9 o rlr,
A,) ritrntN ( o3 *c,à) t{ ()t t 1

c2 /s
Ja I B-ïí-< tt 'b0 ó1 )t

cfi

TELLERS:

Voodetlers Achlenaam Dag Maand Tijd (van - lol)o 0)

ls Ao Lg

II

È c ) O

1U

L L r<1c) ZO I

tí c) 5c ?)

a ) U a L o ví
II II

2. Aanwezigheid stembur€auleden

lT-t

[-T--T--_-]
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vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen e0t
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B db
Aantal geld ige kiezerspassen

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

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E §.11
Aantal blanco stembiljetten F tv
Aantal ongeld i9e stembiljetten

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

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

a

c o

2

r6b

3. Aantal toegelaten kiezeÍs

D 5bT

4. Aantal uitgebrachte stemmon

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aanlalgetelde stemmen moel gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D - H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

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

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

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er zirn meer geteld

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verfield hiercndet do anderc verklaingan en hel aantal keer dat daze situaies zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Varmeld hieíonder het aanlal keer daÍ de onderslaande silualiës zich hebben voorgedaano

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keÍen dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt o
Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(veineld hierondeí de andere verklaingen en het aantal koer dal deze silualies zich hebben vootgedaan)

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

I

I

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder hel aanlal keet dat de ondeístaande situaties zich hebben voorgedaan.

0
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Bezwaren van kiezèrs6

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk 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 telling wordt niet bekendgemaakt, 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.

@tgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

A

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

'Àt Qn

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een oÍ meer stembureauleden waren te laat oí zijn niet gekomen, de sÍembus was yol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezet.

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

Elpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

EA,

"Ql a. L
fnrÍ3/

Ír\

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

1^)t '1lc nk'

'', \ *rllÀ id.



8. Stemburèauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bíj de le ing aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de voorzítter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembuíeauleden

o

o

g!98 U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

\A a t).tlr;,|

2

3

4

5

6

7

1 3 \]

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LilstnummeÍ en Lijslnaam

o

Totaal: s q )-

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

1 Water Natuurliik
DJ

2WD q 2

3 Parti, van de Arbeid (P.v.d.A.) q )
4 50PLUS I )_

I \
6 CDA !1

7 Ons-Platteland
,)
L

I AWP voor water, klimaat en natuur \ p

9 Partij voor de Dieren \ I 1

í0 Belang van Nederland (BVNL) I
í1 BBB I

(,

12 JA21 I
13 GOUD

.Z

5 SGP-ChristenUnie
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2Í)23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

o Tettafelnummer

r, -i)z r_>

Naam

Tafe[leide

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

5 0 I

\, \,l1.rr.r.. ào,,.^g

1"Í.A {"t
)
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stemburea u f:> ar9rt

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

í. Aantal toegelaten kiezers

o

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

Aantal geldige stempassen A 118 \

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

B IL
c

sLa

Vul híeronder 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 56i
F t+
G 2_

a
'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke líjst zijn uitgebracht bijelkaar op.

s/o

3. Verschil tussen het aantat toegelaten kiezeÍs en het aantat getelde stembiljetten

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maarhet stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hierondeí het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

hr»eni,on sVr# 7Y-R -àt*'

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezeBpas)

(,

D

2. Aantat getelde stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembiljeften ( E + F + G = H ) H
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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 voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via íngevulde stem- of kiezerspas) 8,2
(1 /ó.,

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te slemmen in andere gemeente) c.2

Hea 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 aantal getelde stembiljetlen (rubriek 2 onder H) gelijk?

o Nee, er zrn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er meer geteld?

tr Nee, er zijn 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 verklaring zijn.

Mogeliike 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 veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

!'31

J L'X

3

-:>

e)

o.2

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?



Zrn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

v Nee

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel slempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetrotfe n.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

Pag.4 van 18

4. Bij gecombineerde stemmlngen

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurlijk Pag. 5 van L8

Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

o

o

! ó
2Kwee,

M.E J. (Maígot) (v)

3Hovingh,
E (Eíik) (ín)

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

5Huijgens,
F.N.J. (Frank) (m)

-4r
6Veldhuijsen

C. (Chns) (m)

7
'tan deí Zee,
H (Rieks) (m) 3

BKolpa,
R.J. (Ruud)(m) I

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

10Zwètsloot.
O N. (Ono) (m)

I
L

11Neeleman,
A.J.C. (Arian) (m)

12Dogterom,
N. (Klaas) (m)

Í3Schreuder,
E.A (Elske)(v) Lt)

14Clavaux.
M.B.W (Maík) (m)

15Oskam,
T. (ïm) (m)

16Biljoen,
M.H. (Marvin) (m) 1.

17Bongers.
J. (Hans)(m)

IMoratis,
B A (Brigitte) (v)

van Zoelen,
A.t!4. (Agnes) (v)

l8

19 Z

1 ó (_/

1

44A

l

L-

I

Totaal l



Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Geselschap,
J.H (Jock) (m)

Pag. ó van 18

o

a

30

q

Habben Jansen,
C (Cor) (m)

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

2

3

1
Jumelet.
V.J A. (Vincent) (m)

de Hoog,
J (Jaco) (m)

4

5

2

1

qGeírelsen,
A.lí D. (Annemarie) (v)

10

6

7

8

9

KC

Sikkens,
D E (Danièl) (m)

Kreetft,
M A (Mick) (m)

van HoÍ,
D.H. (Dick) (m)

Timm-
van Ruitenburg

't'l
Kolster,
J.S (Jeíoen) (m)

van den Eijnden,
PF J. (Paul) (m)

ïTotaal 1_

Lijst 2 VVD
Zèt ln èlk vakle één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer'

1

0íc!in) l!)

t-I
L

12

!r



Ivan Heemst.
W.R (Wim) (m) (

2Hazelebach,
A (Arien) (m) 1

L 1
3Heinecke.

J H. (Anneke) (v)

4Klappe,
A.L. (Laurens)(m) 3

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

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

Goudriaan-
de Vries.
G J. íGerio) ív)

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

9Deíickx,
C.L. (Coen)(m)

10van deí Graaf.
C. (Cees) (m)

Beckhuis,
H (Helmut) (m)

12Beek.
B.G. (Bob) (m)

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

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

J

---f--l---l

+

lll

l

í

7

11

__t

LI



0
,

1

2

3

4

Mulder.
J w (Joke) (v)

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

Drenlhen,
J. (Hans) {m)

1

Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Valk,
H (Jet) (v)

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

5

o

o

I L

,|

ï T

Totaal -T-it



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , mèt hel laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Spek,
N.4.C. (i/artin)(m)

den Hollander
L. (Rens) (m)

2 van der Wende,
A (André) (m)

27

3

o

o

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

25

28de Leede,
J. (Jan)(m)

29Heijboer.
J P (Piete0 (m)

30Blokland.
J. (Hans)(m)

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

4

6

Hoogendooín
J (Koos)(m)

van deí Boest
B. (Bart) (m) I

3
Schippeís,
J.A (Jan)(m)

Groenendiik-de Víes,
H A. (Hilde) {v)

7

8

IOosterwiik,
C A. (l,4arco) (m)

10van Midden.
PJ. (Piel)(m)

l1de Jong,
M.J. (Mart-Jan)(rn)

12van der Slik.
H J. (Helmert) (m)

l3
J w. (wim) (m)

Grauss,
[,1.K.4. (Michiel) (m)

Nieuwenhuizen.
F l.L (Fredeíique) (v)

14

l5

16

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

den Uil,
J (Jan) (m)

Bruih
A.S.J. (Alexandeo (m)

18

19

de Vries
W.A. {Waller) (m)

Pool,
H. (Henri) {rn)

21

20

22de Waal.
van Asperen,
l,I M (Maria) ív)

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

24van der Lee.
W (wim) (m)

Subtotaal 2

t qTotaal (1 + 2)

-[l

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

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

1

L
I
t

-f L

t1

] 
verooes
W J. (Willem-Jan) (m)

17

l

t.

I
L-

tl
]-

23

L_

t_

l

l t

Subtotaal 1 ITFT4] E



'I
Vasscher,
T. (Teun) (m)

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

3Kousroun
C (Chíistrna) (v)

4Huizinga,
J. (Jos) (m)

5Pronk,
M C. (Maíieke) (v)

6Slappendel.
F E (Fíed) (m)

7Benard.
A. (Arjan) (m)

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

9von Meijenleldt
F H. (Frils) (m)

10

B G. (Saskia) (v)

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

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

13LaÍooii,
K. (Kees)(m)

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

15ZijlsÍa,
w (Wybe) (m)

l6Gerts.
T.M B (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Pag. 10 van 18

\rï l

l

#
-ï-l

gTotaal T-[T



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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Boer

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummeÍ

o

o

26

28

Veíhagen,

van deí Spek
D.

Veídoold

29Scheer,

30Olieman,
J J,

31Oudijk
c

Knolle,
J,

33van der Wel
JC,

34

1
2

3

de Jong.
D,

Biemond
T,

4

5

de Jong,
t.c

Boender,
W,C,

6Stolk.
J,P

1
Heuvelman,
C. H. iT,

7

IZi)detlaan

Ide Vreede,
JJ

10Koolhaas-
van den Ban
ÍCG

11Kok

Slob-Verbuí9, 12

l3

14Verduijn

l5

l6

Ooms
J C.

Jansen.
H.

17Vonk Noordegraaí,
J

van den Heuvel. 18

19Koelewiin
HJ

20Zuidbroek
B

21

22

Bos,
H.H

de Jong.

23de Groot

24Rerjm
P

25de Jong,

LSubtotaal Í

2

Lijst 7 Ons-Platteland

1

Slingerland,
J

lMostert,
DH

E
Subtotaal 2

Totaal (1 + 2) [T-tl



1Welter,
A.R (Lex) (m) 3 ö

2Kors,
I (lvo)(m)

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

4lan Zeiil,
W.J.M. (Hans) (m) 'l

5van Berkel.
C.M.C. (lnge) (v) 1

6Krol.
A.N. (Nelleke) (v) 2_

7van Zei)|,
K.S. (Krisla) {v) l

8N,1u9hal,

A (Aroen)(m)
,]
J

ITwigt,
A.P. (Paul)(m)

10Mulder,
J G. (Joosl) (m)

l1Smit,
J J. (John) (m)

12Smit-Baggers,
G (Geke) (v)

13Knuistingh Neven,
R (Ruben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur Paq. 12 van 18

Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

o

o

I

I

i

Totaal lE@



1Rozema,
J.G (Jaap) 3

Lt 5
2Jansen,

E G J (Linda)

3Venlevogel,
T.C (Tommy) t)

4Coskun,
Z.P (Pinar) +

5van der Wart,
W A (Tony) I

6Vonk.
B.J (RobertJan) I

7van der Kemp
[4. (Madelon) q

Ide Jong
C D [.4. (Caímen) I

9Mol,
D (Daan)

10van der Laan,
J (Jasper)

1long
J.J C K. (Johan)

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

't3
van Geest,
F (Fíank)

14Nlaarseveen
M C (Maíco)

15Minasian.
A. (AÍmen) Í

16Swaans,
Lil.L (Louise) 2

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 18

o

o

Totaal
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l
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+
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Bogovac,
S. (Slobodan)(m) I

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. L4 van 18

Zel in elk vakje één cijfer. Begin rechts , mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

sTotaal

,l



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1de Haaii,
N.r'/'r w. (NickD (m) 6

2de Jong,
M.J (Marielle)(v) ?

3Bogaard,
A. (Arie) (m)

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

5de Vos,
P (Petra) (v)

Oudrjk
P (Paul) (m)

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

6

7

IMulder,
A J (Aíjan) (m)

9Speksnrider,
J. (Jan) (m) 1

10Koetsieí.
H.J.P (Hendrlk) (m)

lvlerks.
A.J.M (Ad) (m) 1

12Ooslerom
C.P (Niels) (m) 1

Lijst 11 BBB Pag.15 van 1.8

1'l

+-_1

-tl

+ +
-l

-t

l
+
I

-'----r--------r---T

Totaal ,6tll



3

Lens van Bijn.
J.M. (Dennis) (m)

4Sandmann.
M.PC. (Matthiis)(m) 3

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Breet,
M.C (Maícus) (m)

Smits van Waesbeíghe,
B.PM. (Raymond) (m)

2

o

a

1

ï



Liist 13 GOUD

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Pag. 17 van 18

o

o

I

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

Weermeaer.
D.Y (Dianca) (v)

2

3
I

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

Totaal

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

1

l

l2



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 1.8 van 18

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 anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

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

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelirk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

I lsB 4LÓ I ryke< r,l qp to lldJoor>1ar', k,rza u lelry
c1 .419 42À tt x\a.,u,rJq rfld Jd..L l+? tt Lu r,z at^ -1, U r,

i


