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Dee[ A

In te vutlen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maar12023
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
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/localre stembuÍeau Dag Maand

o i 9o

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

Dag Maand

Openingslrtden (van - lot)

( ( oO

o
Adres/localre stembuÍeau OpeningslrJden (van - lot)

o

í b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaar Trtd (van - lol)

Datum 'l o 'L) 'Zt 5-o a-

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

{ De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

tb I \ \o l" L (

1s ol u(J

í. Stembureau, locatie en openingstijden

[-T--
[-T-t



2. Aanwezigheidstembureauleden

SHIFT 1

VoorletleÍs AchleÍnaam

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bil de zitting aanwezig was

Aanwezig op het slembureau

Dag Maand Jaeí

tY uv

o5
/ ot

?o 7

c ó 9c
Tijd (van ' lol)

Trjd (van - lol)

Trld (van - lot)
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Aantal qeld ige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Totaal aantal toegelalen kiezerc ( A + B + C = D )

i3B
B 4+,
c ct

{rlí

o

a

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moot gelik zin aan het aantal loegelaten kiezers (D = H)
vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

E 4rr
F 2 {

G I I

l-tlt^

3. Aantal toegolaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kíezerspassen in biiA' B en C.

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

D

4, Aantal uitgebrachte stemmon

Totaal aantal getelde slemmen ( E + F + G = H ) H
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschiltussen het aantaltoegelaten kiozers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

C /VEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

*JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zUn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Verfield hieíonder het aantal keet dat do onderstaande silualies zich hebben voorgeclaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is vooí het verschil
(vomeld hieÍondeí de andero verklaàngen en hel aantal keor dal deze siluaties zich habbon vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke ve*laringen voor hel verschil
Vermeld hieÍonclor het aantal keer dat do ondorstaande silualies zich hebben vooqedaan

I

o
Aantal keren dat een kiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleverd I

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(vormald hiarondet de anderc ved<laíingon on hel aantal keet dal dazo situaties zich hebben vooÍgodaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de slemming: hel stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat 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 telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-veÍbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Llgijlp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden ot 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 beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sptake van was.
LStgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

0.
,à

QQ^ l. (c 
^.r& rLJ ,,tS

L-^

6, Bezwaren van kiezers
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Noleer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bijde le ing aanwezig z|n
Dal zin in elk gevalde voorzitter en minimaaltwee andere stembureauleden.

trQ N6 ro
Namen siembuleau eden

*r'5<HURHANI/

H] A

o t (+t AH Qoq r(

T \

L U ,V€€N)

H OS fJC Q 6.N

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeÍÍekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

1

2

f3

4

5

6

7

1

2



Pag.9 van 10

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

\S
LlshummeÍ en Lrjslnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

\ 3 itlr
" \5\
\5

.s)

.t
n\z
!1
,2

"\5th*

li

ZBo

o

L
L

Lr 3t

o

í Water Natuurliik i ) q

2WD
,) 10

3 Partii van de AÍbeid (P.v.d.A.) 5 +
4 50PLUS

(

5 SGP-ChristenUnie i L

6 CDA

7 Ons-Platteland I
I AWP voor water, klimaat en natuur

.1
_) 8

I Partij voor de Dieren L t1

í0 Belang van Nederland (BVNL) I T

íí BBB I 1
12 JA21

b

13 GOUD
q

Totaal: Lt j \

F
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o

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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=À=

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafelnummer

L1 LLt

Naam

Tafetleider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

o

5 6 2

"^

{n aco

F..vrn f l'"^nl,^Y
g_/

D
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk dezo bijlage in.

Nummer stembureau S

'*ot /Q

o

Vul hierondèr de aantallon ín zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces'verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewÍzen (schrifreliik oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal aot de stemming,oegelaten kiezers ( A + B + C = D )

3sB!

U

qitr

Vul hierondor de aantallen in zoals vastgestetd door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het toaaalaantal getelde stembilietten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stammen die op elke liist ziin uitgebracht bij elkaar op

)

L

I

s

3. Verschit tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal geteldo stembilietten

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil Vul hieronder het aantal stembilietten in dat meer

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

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

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

'1. Aantal toegelaten kiezers

B Lr)
c

D

2. Aantal getelde stembiljetten

E

G

F 2

LH
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Naar aanleiding van het geconstateeÍde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal loegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem'of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas oÍn Íe stemmen in andere gemeente)

3p l-
8,2 q+
c.2 C)

Het aanlal lot de stemming toegelaten kiezers door het gemaenteliih
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

9s9

Ja. Ga verder met Íubriek 4

o E Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Vefulaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring ziin.

Mogelijke veÍklaÍingen 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 uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veineld hieandet do andere verklaÍingen en hoe vaak et spake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

À ree

C Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen 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 bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is

aangetroffe n.

o

5. Aantal stemmen per lljst en per kandldaat

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

Zie volgende pagana's.

o



Lijst 1 Water Natuurliik
Zel in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

È,r tz
Ivan Cappelle,

M J (Josien)(v)

3o o
2Kwee,

M.E J. (Margot)(v)

"l\
3Hovingh,

E. (Erik) (m)

I \

I r', I't

dè Boer.
R.A (Rens) (m)

Hurtgens,
FNJ (FÍank)(m)

4

i
I

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

t
var, óeí zee,
H (Rieks) (m)

Kolpa,
B.J (Buud) (m)

7

8

3 )
Ide Roon,

8CJ (Bobin)(m)

(

r0Zwetsloot,
O N (otto) (m)

't'l
Neeleman,
A.J.C (Arjan) (m)

12Dogterom.
N (Klaas) (m)

()1 l)
13Schreudeí,

E.A. (Elske) (v)

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

I |.

15Oskam,
T (ïm) (m)

7 I

Í6Biljoen,
M H (Marvan) (m)

1?Bongers,
J (Hans) (m)

3 (
18líoralis.

B A (Briqfie) (v)

7 I
19van Zoelen.

A M (Agnes) (v)

\sl

5

f-

Totaal tr



ZI L \
1Geselschap,

J.H. (Jock)(m)

\
2Habben Jansen.

C (Coo (m)

i
3van Nauta Lemke.

JCL (Jacqueline)(v)

L Z
4Jumelet,

VJ A. (Vincent)(m)

I \
de Hoog
J (Jaco) (m)

\
Sakkens,
O.E (Daniél) (m)

i IKreelÍt,
M.A. (Mick) (m)

8van Hof,
D.H. (Dick) (m)

ITimm-
van Ruitenburg,
K C. {Karin) ív)

10Geríetsen,
A.M D (Annemarie) (v)

't1
Kolster.
J.S. (Jeroen) (m)

i
12van den Eijnden,

PFJ. (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijÍer'

Pag. ó van 18

o

o

.A

rt lr\ ?p Lj

uLll \z-.r
3t
75

§Totaal

?

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

5

6

LI



qI1van Heemst.
W B. (Wam) (m)

2Hazelebach.
A (Arjen)(m)

t3Heinecke,
J.H. (Anneke)(v)

t
4Klappe,

A L (Lauíens) (m)

I
5van der Boor.

w.A.F (wam) (m)

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

I
7Goudriaan-

de Víies,
G J (Geíio) ív)

8Fox,
0 W. (David) (m)

IDerickx,
C L (Coen) (m)

10van der GraaÍ.
C. (Cees)(m)

11Beckhuis,
H (Helmut) (m)

712Beek,
F.G (Rob) (m)

Liist 3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cliÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 7 van 18

o

o

Totaal

1l

E

Id



)
I

H. (Jet) (v)

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

3Oíenthen.
J (Hans) (m)

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

5Verkoelen,
P J.H.D. (Ellen) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rèchts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.8 van 18

o

o

Totaal E I



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet ln elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

Pag.9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

den Hollander
L (Rens) (m)

van der Wende
A. (André) (m)

2Ade Leede,
J. {Jan) (m)

29Heriboeí,
J.P (Pieteo (m)

30Blokland,
J. (Hans) (m)

;
2van den Bergh-Kempenaar,

M. (Greet) (v) 7
van deí Ham.
J.W. (Jan Willem) (m)

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

Hoogendoorn
J (Koos)(m)

van der Boest,
B (Baít) (m)

W
7Schippers,

J A. (Jan)(m)

Gíoenendijk-de Vries,
H.A (Hilde) (v)

Oosterwiik,
C A. (Marco) (m)

10

8

9

van l idden,
PJ. (Piet)(m)

de Jong,
M.J (Mart-Jan)(m)

van derSlik,
H J. (Helmert) (m)

't1

12

13Weijeís,
J W. (Wim) (m)

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

14

r5

l6Nieuwenhuizen.
F.l.L. (Frederique) (v)

17Wassink,
H.W. (Erik) (m)

l8den Uil,
J (Jan) (m)

19Bruin.
A S J. (Alexande4 (m)

de Vries.
W A (Walteo (m)

Pool,
H. (Henri)(m)

21

20

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

Vente,
A.J (John)(m)

24van der Lee,
w (wim) (m)

25van den Berg,
C PW (Pete0 (m)

Subtotaal 1 ï2 DSubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I 26

27

4

5

i
Grauss
M.K A (Michiel) (m)

I
m-rn



L1
,|

Visscher,
T {Teun) (m)

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

|.
3Kousiouíi.

C. (Christina)(v)

4Huizinga,
J. (Jos)(m)

\
5Píonk.

M C. (Marieke) (v)

6Slappendel
FE (Fred) (m)

7Benard.
A (Arjan) (m)

8de Leeuw,
AJ (Arnold) (m)

Ivon Meijenfeldl
F H. (Frits) (m)

10van Vuren.
B G. (Saskia) (v)

11Ooslerlaan,
A.A. (Aínold) (m)

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

l3Larooij,
K (Kees) (m)

14Eskes-
van Utíechl,
E.C. íChristine) {v)

i
l5ZÍlstía,

W (Wybe) (m)

r6Gerts,
T.M B. (Ooíenda)(v)

Liist 6 CDA
Zel in elk vakie één cliÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 10 van 18
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Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hèt laatste cijíer.

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Verhagen, 26

o

o

27van der Spek,
D,

Verdoold

Scheer,

31

30

OudÍk
c.

van der Wel
J,U,

34Slrngerland.
J,

2de Jong
D

3Biemond,
T,

4de Jong,
tc.

5BoendeÍ,
WC

6Stolk,
JP

7Heuvelman.
CHM \

8Zijdeíaan

Ide Vreede,
J J.

Koolhaas-
van den Ban,
T C.G.

10

11Kok,

12Slob-Veíburg,

13Mosteít,
D,H,

14Verduijn,

Vonk NoordegíaaÍ,
J,

r5

16

17

Ooms
J.C.

Jansen
H.

van den Heuvel 18

19Koelewijn.
HJ

20Zuidbroek.
B

21Bos
HH

22de Jong,

23

24

de Groot

Beiim

25de Jong

Subtotaal 1 \ i

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

I

Boeí, I

+-

Olieman,
J,J

r"
l

ll
--

Subtotaal 2

tt

L tr
trToteal (1 + 2) Id



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

zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

AR (Lex) (m)

Kors
l. (lvo) (m)

2

o

o

\1-

Boks.
G.tí. (Gerard)(m)

\

L\

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

van Beíkel,
C.M.C (lnqe) (v)

4

5

Krol.
A.N (Nelleke) (v)

van Zeijl,
K S. (Krista)(v)

6

7

\

i

Mughal,
A. (AÍoen) {m)

Twigt,
A.P (Paul) (m)

8

I

10Mulder
J G. (Joost) (m)

Smit,
J J. (John)(m)

Smit-Raggers,
G (Geke) (v)

't1

12

13Knuistingh Neven,
R (Ruben) (m)

Totaal

1

tt

fq



fiLJ
,|

Bozema,
J.G. (Jaap)

I -rí9t
2Jansen,

E G J. (Linda)

a
5 i

3Venlevogel,
Í C. (Tommy)

rE t5
4Coskun,

Z P. lPinatl
5van der Warl,

W A. (Íony)

a
6

R J. (RobertJan)

q
7van der Kemp,

M. (Madelon)

\
Ide Jong,

C.D M (Carmen)

IMol,
D. (Daan)

10van der Laan,
J. (Jaspeo

l1ong,
J.J C.K. (Johan)

12van ïenhoven-van der
Hoeven,
J (Jeíoen)

r3van Geesl,
F (Frank)

14Maarseveen.
M C. (Marco)

\15Minasian,
A (Armen)

a) )
)

16Swaans.
M L (Louise)

Zet in elk vakje één ciiÍér. Begin rechts , met het laatste cijler.
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Totaal

Liist 9 Partij voor de Dieren

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

i

EtrI-f---



tBogovac,
S (Slobodan) (m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal

I
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1
Ide Haaij,

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

S
2de Jong,

l'/'l J. (Maíielle) (v)

3Bogaard,
A. (Arie) (m)

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

5dè Vos
P (Pet.a) (v)

6Oudijk,
P (Paul)(m)

7[Iee.kerk,
G J. (Jack)(m)

8[íulder,
A J. (Aíjan) (m)

ISpeksnrjder.
J (Jan)(m)

10Koetsier.
HJP(Hendíik)(m)

11Merks,
A.J.M. (Ad) (m) i

12OosteÍom.
C P (Nrels) (m)

Liist 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer
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Totaal

I

]3I-Ill



j1Breet,
M C (Marcus) (m)

2Smits van Waesberghe
R P lí (Raymond) (m)

3Lens van Riin,
J.M. (Dennis)(m) \

4Sandmann.
M PC (Matthijs) (m) t-

Liist 12 JA21
Zet in elk vakie één cljíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Pag. 1ó van 18

o

o

Naam kandidaat &
kandldaatnummeÍ

Totaal trr



i-1
1Oosthoek,

R H.J. (Flaoul)(m)

2Làmmertink.
A.G.H.M. (Ton) (m)

3Weeímeier,
D.Y (Dianca)(v)

4de lían,
A A (Aad)(m)

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnumm9í
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tr Nee

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogel|k een verklaring

a

B

Ir)

3

o

fii

o

Reactie gemeentelijk stembuÍeau op het verschilLijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld dooÍ
gemeentelijk
stembureau

Lijstnummer en
-naam

l5r( 139
_lc
))tJtrD ) L-3
3gAc-:? AU

J?=r I 3t,'
0, c,. c-.'

tJ B} L

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

I tl,

7k

\àa\a--or
, - nJ. -l-.

***-


