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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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemmin o

Nummer
Dag Maand Openingslrtden (van - lol)

o

1b Stembureaugegevens tijdens !g!!!.ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat Trid (van - lol)

Datum

Auectwql zxt I t o, 20 27 o? 3è z, oo

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

Adres/localre slembureau Dag Maand Openingstiiden (van - lol)

Adres/locatre slembureau

1CL )pà

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

C Oe telling vond in het stemlokaal plaats.

O Oe telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie

l5-

580

f-T-t f-T-r
f-T-t

f-T-- [-T-t

--T---l
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2. Aanwezigheidstembureauleden

SHIFT 1:

Houd per stembureaulid de tiden bij waarop het lid bij de Zítting aanwezig was

Aanwozig op het slembuíeau

Dàg Maand Jaat

È1o". I t o3 202' o6 lo

5c I.' r'n í Lz o3 7-o 7-l oG 3o

Ve€èrcr oj 2oZt o( 3o

àe Voe o7 2 o 2a o6 3o

V ?orè lr xrr rs 0t 1, c 2l ?o

aSHIFT 2:

[trt
fr--l

Trjd (van - lol)

Trd (van - lol)

Trjd (van - lol)

r{u

(t \o

t

m-lttt
Voorletters Achlernaam

L

Er.r.i
Ra*p- va JÀ{t

Dag Maand

o1
ot 2o a ]

t, o1

l5 oj

z o 7t

Oag M6and

?a 2 \

20 21

I 5 3o

3o

,f
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3

ErTrd

Lo
(6

o() lC)
Oo t()rr-l

Blo,'^

ó ls è \ oor^

àt

TELLERS:

Voo.letteÍs Achlsrflaam

o tr-l L) zo 5o I 0

lo

t
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L
ts o3
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VooÍletteÍs Achlernaam
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^a/?' )

2u 2 )

tt

It oo

6o
t 3'l ';o

[-T-r



Pag. 4 van 10

Vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bii elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

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

Aa ntal geldage kiezerspassen

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

c l,\

6o
B 6z

6+r

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E bb.t
Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

o

F (,

G í

6rr

3. Aantal toegelaten kiezers

o

4. Aantal ultgebrachte st€mmén

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

RNEÉ ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vamold hierondet het aanlal keer dal do ondarstaande silualies zich hebben voorgodaan

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

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 verklaring is voor het verschil
(v6rmeld hiercndet dè anderc verklaringen en het aanlal keer dal deze silualies zich hobben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklarinq is voor het verschil

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

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet da andere ve*laingen en het aanlal keer dal deze s ualies zich hebben voorgedaan)

Mogelike verl<laingen voor hel verschil
véinelc! hiercndat hel aanlal kaaÍ dal de onderctaancle silualies zich hebbon voorgedaan.



6. Bezwaren van kiezers

Pag. ó van 10

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oí opmerkingen 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 díe dan ook.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmaligheden of bizonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden onÍruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezeL

Omschrif de onregelmatigheden oí bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was

@!gp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

O n rege lm atig h ede n en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de telling aanwezig zin
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNotgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Nemen slembureauleden

o

o

! P.o*p,

\tr

(,Jie-I (

C\

8. Stembureauleden aanwezig biJ de telling

,| a"\acG

4

ll': È r ,-,rnn

6

7

1

2
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Lijstn!mmer en Lijslnaaín

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Water Natuurlijk i 1 s
2 VVD \

)t- q
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (,

)
]

4 50PLUS Z 7
5 SGP-ChristenUnie 2 E

6 CDA Z q
7 Ons.Platteland

(+

8 AWP voor water, klimaat en natuur + q
9 Partij vooÍ de Dieren B I

'10 Belang van Nederland (BVNL)
q

11 BBB 3 O

'12 JA21 L

p()
13 GOUD l 1

Totaal: b L 1

Bijtage Voorlopige telling op lijstniveau



Pag. 10 van 10

o

o

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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=\,

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafelnummer

L/ 83
Naam

Tafe[[eider

Tafelcontro[eur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

o

5 I 0

Ao o,
<.
) ja, ";) 

(,"d/

Gemeente
Rotterdam
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Uitkomsten per stem bureau

Nummer stembureau

Aheo\u-rg 23q

Aantal geldige volmachtbewi.izen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

o Aantal geldige kiezerspassen

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

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 E 1.,L L
Aantal blanco stembiljetten F ( )

Aantal ongeldige stembiljetten G

a Het tolaalaantal getelde stembilietlen ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zijn uílgebracht bijelkaar op

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

El Nee, maar het stembureau heefteen verklaÍing gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembilietten 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 verder met het vervolg van rubriek 3

A

B

c

2. Aantal geteldo stembiljetten

ó+s

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

5BO
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen boo
1-,c

o 6at (

1. Aantal toegelaten kiezers

o

1
H

3. Verschil tusson het aantal toegetaten kiezers en het aantat getelde stembiljetten

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeÍt het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 6tt
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

Ja. Ga verder met rubÍiek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Ve*laar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. 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 is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hieíonder de anderc ved anngen en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

8.2 (,

(, )3Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door hat gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C'2 = D.2 )

o.2

ts het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembiljetlen (rubriek 2 onder H) gelijk?

tl Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljet niet ingeleveÍd?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

F Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudersihet bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of Nezerspassen dal is
aangetroííen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per llJst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

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

Pag.5 van 18

o

o

I

?-\
? L

2Kwee
M.E J ([íargot) (v)

q3Hovingh,
E (Enk)(m)

4de Boeí
B.A. (Rens) (m)

t

I
5Huiigens,

F.N.J (Frank) (m)

I

Veldhuijsen,
C. (Chris) (m)

van det Zee.
H (Rreks) (m)

6

7

Ír
8Kolpa,

R.J. (Ruud) (m)

d€ Roon,
B.C.J {Robin)(m)

I
10

llNeeleman,
A J C. (Aíjan)(m)

12Dogterom
N (Klaas)(m)

't3
Schreuder.
E A (Elske)(v)

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

15Oskam,
T. (Tim) (m)

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

17Bongers,
J. (Hans) (m)

I
18Moíatis.

BA (Brigitle) (v)

i19van Zoelen.
A M (Agnes)(v)

Totaal

I

E

+Zwetsloot.
O N. (Otto) (m)

t liï5



()zIGeselschap,
J H (Jock) (m)

o
1-

2Habben Jansen.
C (Cor) (m)

q
3van Nauta Lemke.

J C.L. (Jacqueline)(v)

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

o
_)

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

5
6Sikkens,

D E. (Daniël) (m)

I
7Kreettt.

M A. (Mick) (m)

o
L

8van Hot,
O H. (Dick) (m)

9Tlmm-
van Buitenburg,
K.C. íKaíin)ív)

I I10Geíetsen,
A M.D. (Annemarie)(v)

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

12van den Eiinden,
PFJ (Paul) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

Totaal

lr
I

ILIrlBl



C1

,|
van Heemst.
W.R (Wim) (m)

.-

,q2Hazelebach,
A (Aíjen)(m)

oL
I

l)
Heinecke,
J.H. (Anneke)(v)

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

5van der Booí.
W.A.F. (wim) (m)

6van Duin,
L4 J. (irenno) (m)

I
7Goudriaan-

de Vries.
G.J. (Gerio) (v)

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

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

l0van der Graal.
C. (Cees)(m)

11Beckhuis,
H (Helmut) (m)

3
'12Beek,

B.G. (Rob) (m)

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

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatslè cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

ó o

L

t_ l_

ï-

Totaal E



L
1Valk,

H. (Jet) (v)

2

3Drenthen.
J. (Hans)(m)

L
4l,rosch.

A.S. ÍDries) (m)

5Veíkoelen,
PJ H D. (Ellen) (v)

Liist 4 SOPLUS Pag.8 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

q
--

MuldeÍ.
J.W. (Joke)(v) #

1

Totaal mï



Liist 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

Heijboer,
J.P (Pieter) (m)

29

Blokland.
J. (Hans)(m)

30

o

H.w. (Eík) (m)o
den Uil.
J (Jan)(m)

Eruin
ASJ (Alexander) (m)

t9

van der Lee.

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

25

Z

26den Hollander.
L (Rens) (m)

van der Wende
A (Andíé) {m)

2Ade Leede,
J (Jan)(m)

3
\

2van den Bergh-Kempenaar
M (Greet)(v)

I

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

Groenendiik-de Vries
H A (Hilde) (v)

3

4

6

7

8

Spoelstra,
S T. (Sipke) (m)

Schippeís,
J A. (Jan) (m)

Hoogendoorn,
J (Koos) (m)

van der Roest
B. (Bart) (m)

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

van der Siik,
H J. (Helmerl) (m)

l0

11

12

IOosterwiik,
C.A (Marco) (m)

ven ÀIidden
PJ. (Piet)(m)

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

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

13

14

15

Weijeís,
J W (wim) (m)

't6
Nieuwenhuizen.
FIL (FÍedeíque)(v)

20de Vries,
W.A. (Walte0 (m)

21Pool,
H {Henri) (m)

de Waal-
van Asperen,
M M (líaria)(v)

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

22

23

ISubtotaal 1

I1

l
L

II5 f-

17

18

d

24

[[[ól
[Tlttt

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I I 12

E



1Visscher,
T (Íeun)(m)

2

H.G M. (Hans)(m)

3

4

5

6

7

Ide Leeuw,
A J (Arnold) (m)

Ivon Meijenleldt
F H (Frits) (m)

't0

B.G (Saskia)(v)

Z
11Oosteílaan,

A.A. (Arnold) (m)

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

Larooij.
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrechl.
E.C. íChristine) ív) I

't5
Zijlstra,
W. {Wybe) (m)

I
16Gerts,

TMB (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

L qTotaal I

Kousiouíi,
C. (Chíistina)(v)

lxri.rns",
ll. (.tos) (.n)

lPronk.
lM C. (MaÍieke) (v)

Slappendel,
F.E (Fred)(m)

E"*o
A. (Arjan)(m)

i

L

I

-l

rll]
lzl
5tl

t4

l

I

-.1

l

t-__l
I



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Boeí. Verhagen 26

de Jong
D

2

Bremond,
T.

J

de Jong
t.c

4

Boender,
wc

5

Stolk.
J.P

6

Heuvelman
cHlV

7

Ziiderlaan, I

o

o

van der Spek
D,

2AVeídoold,

29Scheer

30Olieman
J,J,

3lOudijk,
c

Knolle
J

33

34Slingerland
J

,
Z-

Ide Vreede
JJ
Koolhaas-
van den Ban,
T.C,G.

10

11Kok,

Slob-Verburg. 12

13Mosteít,
DH

14Verduijn,

15

16

Ooms,
JC

Jansen,
H,

17Vonk Noordegraal,
J,

r8van den Heuvel,

19

20

22

Bos.
H H,

de Jong

de Groot.

Zuidbroek
B

25

24

de Jon9.
PP

Reijm,
P

Subtotaal I

qTotaal (1 + 2)

1

i

H

--l

l1

-t

l 
r"n aer w+
JC,

Koelewijn,
HJ

I

l
t-

l
l
l

lSubtotaal 2E



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

Zet in elk vakie één cliÍer. Begin rechts , mel het laalste ciiÍer.

Naarn kendidaal &
kandidaalnummer

\

o

o

I IIWelter.
A R (Lex) (m)

2Kors.
l. (lvo) (m) x

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

»s
4van Zeijl,

W.J.M (Hans) (m)

z (,
5van Berkel,

C.[r.C. (lnge) (v)

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

7vanZe\|,
K S (Krista)(v)

8N4ughal,

A (Aroen) (m)

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

10l\4ulder
J G (Joosl) (m) +
Smit,
J.J. (John) (m)

Smit-Raggers,
G. (Geke) (v)

11

12

r3Knurslrngh Neven.
B. (Ruben) (m)

I

H
I

H
LI

l

I

-[l-r.íq
Totaal



Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

L o
IRozema.

J G (Jaap)

o
2Jansen,

E G.J. (Linda) U
I

I
]

Ventevogel,
T.C (Tommy)

Coskun,
Z P lPi^atl

3

4

5van deí Waít,
W A (Tony)

6

R J. (RobertJan)

7van deí Kemp,
N.,1. (Madelon)

Ide Jong,
C D M. (Carmen)

IlVol,
D. (Daan)

10van der Laan,
J. (Jaspeo

1long,
J J C,K, (Johah)

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

13van Geest,
F (Frank)

Maaíseveen.
N/ C (Marco)

15

16

I

Mrnasran,
A (Aímen)

ta;""*
M.L. (Louise)

l

_.t

L_I
tl
I lql

I

I
-l5lA

1ll

l

l tITotaal
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Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 14 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummeí

Bogovac,
S (Slobodan) (m)

o

o

Totaal

I

I
L )

nl 1



2 7
Ide Haaii,

N.tí W. (Nicki) (m)

I2de Jong,
MJ (Marielle) (v)

3Bogaard.
A (Aíie) (m)

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

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudiik.
P (Paul) (m)

7N4eerkerk,
GJ (Jack) (m)

8N4ulder,
A J. (Arjan) (m)

ISpeksniider,
J (Jan)(m)

't0
Koetsier,
H.J P (Hendrik) (m)

11líerks,
A J.M. (Ad) (m)

12Oosterom,
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

)

I

I

I l
T

ï_--l

l

l
l
tII

D.Totaal



E
1Breet.

M C. (Marcus)(m)

2Smits van Waesberghe,
R PM. (Raymond) (m)

53Lens van Rijn,
J.M. (Dennis)(m)

(,
4Sandmann,

M.PC. (Matthijs) (m)

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

^

qTolaal

L

Il -]-



1Oosthoek,
B.H.J. (Baoul) (m)

2Lammertink,
A G.H.M (Ton) (m)

3Weeímeier,
D Y (Dianca)(v)

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

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

Zet in elk vakje één cijÍer. Bègin rechls , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I

4I

Totaal t
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ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzUds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

fi, Ja -, Vrl de ,avolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

o

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

ItSl z t2c) t28 va{ua)el qz{elcl

Yast z + óo oot lr-(a qote \cl
H,t+ r,

o
\Ó- Uerka.erci ootA.t

4ust tz lrg 2Q ivrV-oecc) íoot. \d
l,Ét rg t3 1 .;rk "t t dàt r.\
rJ 4

o

6. Verschillen met de door het stembureau vaslgestelde lijsttotalen


