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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

) )2
Adres/local€ stembureau

ff)octLern í\uacu.. r5 Zc: L
Vul voor een mobiel stembureau híercndet de gegevens in voor elke locatíe waar het slembureau
voor kiezers open is.

Dag Maand

Dag Maand

Openrnqstitden (van - lol)

Openinqstriden (van - lol)

O

a

Adres/localre stembLrreau

[-_-]

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand JaaÍ Trld (van - lol)

J 6 tVolDatum o3 a
L 1-- ;ll

waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

I De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

ol f(, oo

De verkiezing van de leden van het Hoogheemraàdschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

'1. Stembureau, locatie en openingstiJden

1a Stembureaugegevenstudensstemminq

I '2\

[-T-t [-T
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden

L

SHIFT í:

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezig op hel stembureau

Dag Maand Jaar

(\ Lo Z\ C)

Zo L\ b o t6
IS
r5
IS

IS
r5

Daq Maand

21ol- \
()c3

(-)

Íljd (van - lol)

Tijd (van - rot)

6

ró ac
(6

uc^ es

àe \cn9

C,6 3c,
/ c:La &t$tCc\

o

o

lÍm

ÍELLERS:

o /')

E

SHIFT 2

VooÍl€llers Achleínaam Oag Maand

l<o" [kt.l Z oa\

IS 3r,

i5

cr\c,r\ [-<]t 7-t, feEa
irbS ?<>z \ IS <(->

G Fcose/

3 zoaJ
o3

rs Ó3 L62-t

I o0
Lt 0ó
a.JqS I o'.t C

20
OA A ) C)

o3 o6
I cor]dsrnc^ o3 oo

o3 o()

C \ ()

D 0' Or\ j'> ?oZ\
t:

fn cr>

K t5

dc,-

et
sI

r§ íJ<' a

Trld (van - lot)

C

o\ OC

IG

\ 5la<:

I

t5

ITrE

ZoZ\
[-T-t [-T--
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3, Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geld i9e stempassen

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

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

día

?d
c 0

73

o

a

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

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

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

E q§
F if
G t

\J

Aantal geld ige kiezerspassen

B

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal ongeld ige stembiljett€n

H qd//
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebnchte
stommen
@bnek 4, onderdeel H)?

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vefineld hierondet hat aanlal keer clat de onclerstaande silualies zich hebben vootgedaan

é

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hierondet de anderc vet*lanngen eh hel aanlal keet dat deze situatias zich hobban voorgedaan)

Llr.&l9La- Stoht;g

iult -7 a) o.nasyltuet r,lal /,,oJ n,d klfu /9
Ud O«xlcl,q- krvl<-n

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

EÍ ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vetmold hiercnder hel aanlal keet dal cle ondoíslaando srtua os zich hebben voorgeclaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vefineld hieíonder de andera verklanngen en hel aantal keet dat dezo situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

5. Vercchil tussen het aantal toegelaten klezers 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 tidens 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 onterechl geldig, ongeldig oÍ blanco
verklaard, het resultaal van de telling wordt 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 slembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglgg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedono
Waren er onregelmaligheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren le laat of zijn niet gekomen, de slemöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteilen in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@!9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

l^ A

6. Bezwaren van kiezers
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Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zijn
Dal zijn in elk geval de voorzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

gLgp; U vult in rubiek I alleen de namen in.

Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

I o
Namen slembuÍeauleden

h Kcr^1{r}[

o rr,r,) fJ

I

P a\l í

kOO,

o (b7//e/ bweca Ao ro)

8. Stembureauleden aanwezig blj de telling

1

2 kr.r, r', Ioiit
3

4

5

6

7

1

2

Ca;br,el F?c^ser
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrtslnummer en Lrlstnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

I Water Natuurliik L 'l 6

2WD I .3 .)

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

4 50PLUS
,L 3

5 SGP-ChristenUnie I
,)

6 CDA 3 .S

7 Ons-Platteland B
8 AwP voor water, klimaat en natuur 3 I
9 PaÉij voor de Dieren t 3 2_

í0 Belang van Nederland (BVNL) t 7
11 BBB

.{ ?
12 JA21 6 Z

13 GOUD t .ï

taal: I 6 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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=À-

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafelnummer

éaz

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschilten)

2
o

o

5 3

S «. G,o.-*.e^-

rl "c/r

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlfk deze bijlage in.

5s 2_
Locatie stembuÍeau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

í. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

B qB
c ö

8§a

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E qGr
F \Y
G sAantal ongeldige stembiljetten

Hel totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

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

o 8s-

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

tr 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 verdeÍ met het vervolg van rubriek 3

Nummer stembureau

YYr.r§'svr ^ $l tF<,uwr4

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

het stembureau).

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

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal blanco stembiljetten

H

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.
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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

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

Aantal geldige kiezeÍspassen ípas om le stemmen in andere gemeente) c.2 C)

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

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

.2 q8

qo.2

o
C Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zín er meer geteld?

X 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 híer sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zin.

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

t

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 hierondet de andora verklatingen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? \

4.2

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

( Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezeÍspassen 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 besluurscollege

Noteer híer het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o

4. BU gecombineerde stemmingen



1 3
1van Cappelle,

M J. (Josien) (v)

E.
._) 1

2Kwee,
M E J. (N4argot) (v)

I
3Hovingh,

E. (Erik) (m)

I4de Eloer.

R A. (Rens) (m)

q.
J

5Huijgens.
FN J (Frank)(m)

2
6Veldhuiisen,

C. (Chíis)(m)

2
7

IKolpa,
R.J (Buud) (m)

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

10Z,a,etsloot.
O N (Otto) (m)

!1Neeleman,
A J.C. (Arian) (m)

12Dogleíom,
N. (Klaas) (m)

I Il3Schreuder.
E.A. (Elske)(v)

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

Í5Oskam,
T. (ïm) (m) 2

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

17Bongers,
J. (Hans) (m)

t8Moratis
B A (Bírgrre) (v)

q19van zoelen,
A M. (Agnes) (v)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.5 van 18

o

o

L \ I
?\/

van deí Zee.
H. {Rieks) (m)

ql

l
1

L

Totaal



1Geselschap.
J H (Jock) (m) o 1

2Habben Jansen.
C (Coo (m)

53van Nauta Lemke
J.C L (Jacqueline) (v)

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

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

6Sik(éns.
D.E. (Danièl)(m)

7Kíeeflt,
N,l A. (Mick) (m)

Ivan Hof,
O H. (Dick) (m)

5
sTimm-

van Ruitenbuíg,
K.C. íKarin) (v)

10Gèíretsen.
A M.D. (Annemarie)(v) I

11Kobteí,
J.S. (Jeroen) (m)

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

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. ó van 18

o

o

?

+
+

Totaal 3



7 /
1van Heemst.

W.R (Wim) (m)

I2Ha2elebach.
A (Arjen) (m)

4 )
3Heinecke,

J H (Anneke)(v)

L
4Klappe,

A.L. (Laurens)(m)

I5van der Boor.
w.A.F (wim) (m)

1
6van Duin,

M J. (N4enno) (m)

ï
7Goudriaan-

de Vries,
G J (Gerio) (v)

L
8Fox.

O.W. (oavid) (m)

9Derickx.
C.L. (Coen) (m) 7

10van der GíaaÍ,
C (Cees)(m)

11Eeckhuis,
H (Helmut) (m)

12Beek,
R G (Rob) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

Totaal

/32

l atTrv)



Liist 4 S0PLUS
Zet in elk vak,e één cijÍer. Begin rechts , met het laalste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18

o

o

1 \
1Valk,

H. (Jet) (v)

2iluldeí,
J W. (Joke) (v) L

Drenthen,
J. (Hans) (m)

7
4l/osch,

A.S. (Díies) (m)

í
5Verkoelen.

PJ.H.D (Ellen)(v)

Totaal

V

I-El3]



Lijst 5 SGP-ChristenUnie

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

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

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

1

van der Ham,
J W. (Jan Willem) (m) 2
Spoelstía,
S.T. (Sipke)(m)

Hoogendoorn,
J (Koos)(m)

4

5

3van der Boesl.
B. (Bart) (m)

Schippers,
J A. (Jan) (m)

6

7

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

O6terwijk,
C.A. (Marco) (m)

van Midden.
PJ. (Pieo (m)

10

I

't1
de Jong,
M J (Maít-Jan) (m)

van deí Slik,
H.J (Helmert) (m)

13Weiiers,
J W. (Wim) (m)

14Grauss,
tvl.K.A. (Michiel) (m)

l5Verdoes.
W J. (Willem-Jan) (m)

l6Ni€uwenhuizen,
F I L. (Frederique) (v)

17Wassink.
H W (Eíik) (m)

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

19Bruin.
A.S J. (Alexande0 (m)

de Vries.
W A (Walter) (m)

Pool,
H (Henri)(m)

21

20

22de Waal-
van Asperen,
M [4 (tíaíia) (v)

23Vente,
A J. (John) (m)

24van der Lee
W (wim) (m)

25van den Berg,
C Pw (Peted (m)

26den Hollànder
L (Rens) (m)

27van der Wende
A (Andíé) (m)

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

29Heijboeí,
J.P (Pieter) (m)

30Blokland,
J (Hans)(m)

Subtotaal Í Subtotaal 2

Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatsle ciiíer.

2

t2

l I

Totaal (1 + 2) 7g



L q1Visscher,
T. (Teun)(m)

L
2van Leeuwen,

H.G.lí. (Hans)(m)

33Kousiouri,
C. (Christina) (v)

4Huizanga,
J (Jos)(m)

35Pronk.
N4 C (Marieke) (v)

6Slappendel.
ÉE. (Fred) (m)

7Benard,
A (Arjan) (m)

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

Ivon MeijenÍeldt,
F H. (Frits) (m)

LB G. (Saskia) (v)

11Oosteílaan,
A.A (Arnold)(m)

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

13Larooij,
K (Kees) (m)

1
14Eskes-

van Utrecht,
E C. (Christine) (v)

15Ziil6tÍa,
w. (wybe) (m)

l6Gerts,
T.M.B (Ooíenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Beqin rechts , mel het laatste cajfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal
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1Boeí (,
2de Jong

D.

3Biemond,
T.

4deJong
tc. 1_

5Boendeí
wc

6Stolk,
JP.

7Heuvelman
C,H.M,

8Ztjdedaan

9de Vreede,
JJ

10Koolhaas-
van den Ban,
T.C.G

L1lKok,

12Slob-Verburg

13l\.4oslerl

DH
't4

Verduijn

15Ooms.
J.C.

l6Jansen,
H

17

18

Koelewijn
HJ

Zuidbíoek.
B,

21Bos
H,H

de Jong,

23de Groot,

24Reijm.
P

25de Jong,
PP

Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.
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o

o

26Verhagen
A,J.

van der Spek.
D,

28Veídoold,

29Scheer

30Olieman,
J J.

31Oudijk
c.

32Knolle.
J,

33van deí Wel,
J,C

34Slingeíand,
J,

3 Subtotaal 2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

-----i------

llonr 
ru-'o"s'""t

8.""r*"

1

19

20

L

L

-[r-Tl
Subtotaal 1

Totaal (1 + 2) Tlt



1Weller,
A B. (Lex) (m) --).Z 3

2Kors,
l. (lvo) (m)

3Boks,
G N/1 (Gerard)(m)

4van Zeijl,
WJ M (Hans)(m)

5van Berkel,
C.[4 C. (lnge)(v)

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

7van Zei)|,
K S (Krista)(v)

8[,1ughal,
A (Aroen)(m)

9Twigt,
A P (Paul)(m)

r0Muldeí.
J.G (Joost) (m)

11Smt t,
(John) (m)J,J

212Smit-BaggeÍs,
G. (Geke) (v)

Z
13Knuistingh Neven,

B (Ruben) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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§

Totaal

5

t

+v

a

-atQlA



5 5
1Bozema,

J G. {Jaap)

3 t1
2Jansen.

EGJ (Linda)

L
3Ventevogel,

TC. (Tommy)

I I4Coskun,
Z P. lPinatl

van deí Warl.
W A (Tony)

B.J. (RobertJan)

?
7van der Kemp,

M. (Madelon)

8de Jong.
C O.M (Carmen)

,7

)

IMol,
D (Daan)

1
10van der Laan,

J. (Jasper)

oa--
11ong,

J.J.C.K. (Johan)

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

l3van Geesl,
F (Frank)

I14Maarseveen,
M C. (Marco)

í5Minasian,
A (Armen) L

Í
't6

Swaans,
M.L (Louise)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí
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o

o

Totaal

/§

EIEtr]



Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , mel het laatste cijíeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

a

1 IBogovac,
S (Slobodan) (m)

Totaal

t/
1

t-]-Ela



L o1de HaaÍ,
N.M.W. (Nicki) (m)

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

-2
)

Bogaard,
A. (Arie) (m)

4Niéuwenhuis
C J (KeesJan)(m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

Oudrjk,
P (Paul) (m)

7MseÍkerk.
G.J. (Jack)(m)

IMuldeÍ.
A J. (Aíjan) (m)

1
ISpeksnrjder.

J (Jan) (m)

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

t"
11MsÍks.

A J M. (Ad) (m)

Oosteíom,
C.P (Niels) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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6

12

L

Totaal -fll4A



q 6
1Bíeet,

M.C. (Marcus)(m)

L
2

3

5
8

Sàndmann.
M.PC. (Matthijs) (m)

Liist 12 JA21

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 18

o

o

/ 7Totaal

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

Smits van Waesberghe,
R.PM. (Baymond) (m)

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

4

I



Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , met het laatstè cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 18

o

o

7 I1Oosthoek.
B H.J (Raoul)(m)

I2Lammertink.
AGHM (Ton) (m)

3Woermeier.
D Y (Dianca) (v) í

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

Totaal

V

l

YE
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6. Verschillen met de door het slembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een oÍ meeÍ 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?

! Nee

o

o

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

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld dooÍ
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil
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