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

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

éL7
AdÍes/locàtie slembuíeau

i 5 o) 7A23 ol 30
Vul voor een mobiel stemburcau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Dag Maand

Dag Maand Openingstrjden (van - ror)

2t öo

a
Adres/ocal e slembuíeau Openingslijden (van - lol)

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

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS [4aand Jad T]d (van - lol)

Datum 5 \1-u 1 !t,

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

dDe tetting vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openlngstijden

N,o.rr,..,p- knnenr,0e0,3fb

[-T-r

I )
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2. Aanwezigheid stembureauleden

voodetl€rs AchteÍnaam

\(

L.

o SHIFT 2:

Houd per slembureaulid de liden bijwaarop het lid bi de zilting aanwezig was

Aanwozig op hel slembuÍeau

Dag Maand Jaaí

202 3

oa3
t5 z3 a+ 00

0
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b

Íljd (van - lol)
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VooítelteÍs Achlernaam DaS Maand

I 5 2 r-.

Íijd (v6n - lol)

T.ld (van - lol)
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Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

8q *
B 36
c U

350

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 9ïz
Aantal blanco stembiljetten F 7L
Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

G L

ioo0

3. Aantal toegelaten klezers

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

Tel bij D de aantallen bíj elkaar op.

D

4. Aantal ultgebrachte stemmen

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

H



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

tr /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

a lA > Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten eÍ zijn meer geteld l0
Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hlerondeÍ hel aantal keaí dat de onderslaando situatios zich hebben vooÍgedaan

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vérmold hierondeÍ de andeÍo verklaringen en hel aanlal keer dal deza situalias zich hebben vooígedaan)

o

0

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor hel verschil
Vemeld hiercnclet hat aanlal koet dat cla onalerstaande silualies zich hobben voorgedaan

ö

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd o

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(venneld hiercndet de andoro verklaringen en hel aantal keet dat doze situaties zich hebben vootgedaan)

o

ö

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal ultgebrachte stemmen

0

o



6, Bezwaren van kiezers

Pag. ó van 10

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 stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resuttaal van de telling wordt niet bekendgemaakl, het resultaat van de te ing is oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is mel de

kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

LglpQi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tudens de stemming

a

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

( 0t

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren le laat oí zijn niet gekomen, de sÍemöus 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 oÍ bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgtppi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n rege lm atig hede n en bijzonderheden

'\ttl à

í n

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig blj de telling
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Noteer in deze rubàek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Lglgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

Namen slembuÍeauleden

{

aV

[t

ía^Í IL
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Bijtage Voorlopige telling op lijstniveau

o

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

Lilslnummer en Litslnaam

Totaal: I +
n

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

] I 3í Water Natuurliik

PI2WD

tI 13 Parlij van de Arbeid (P.v.d.A.)

()4 sOPLUS

t75 SG P-Ch risten U n ie

I (6 COA

j7 Ons-Platteland

q 18 AWP voor wateÍ, klimaat en natuur

L 5 6I Parlij voor de Dieren

I +í0 Belang van Nederland (BVNL)

L ?11 BBB

LI12 JA21

4í3 GOUD

II
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a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

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

Teltafetnummer

q Hq

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

6 2 7

L Q-(>
q.

Ci "tS-

A./4NCfrodJÈ
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) N ,eUrJe Bl,^ ^ 
or,. ,.ccr

1
Lz(

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel stembureau (zie rubiek 3 van het procas-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

a Aantal geldige kiezerspassen

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaantal getelde stembilietten ( E + F + G = H )

' Tet voor dit onderdeel de aantallen slemmen díe op elke liisl zíjn uitgabrachl bii elkaat op.

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4

fl 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 veÍder met Íubriek 4

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

1. Aantal toegelaten kiezers

ö7(
eé
(.1

O

2. Aantal getelde stembiljetten

LL

A

B

c

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

G

H 9ó9

E t

F

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal gotelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembuÍeau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelatèn kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 37q
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oí vía ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 9é
Aantal geldige kiezerspassen (pas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2 o

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

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

tr Ja. Ga verder met rubÍiek 4

o tr Nee, er zijn meér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

d Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder 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 verklaing ziin.

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 weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere veÍklaring vooÍ het verschil?
(vanneld hietundet de andere verklarihgen en hoe vaak et sptako van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

g2ó

L

L

o.2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

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

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

vezegeld en overgebracht naar het college van buÍgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembíljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

a

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

Zie volgende pagina's.

o

X N""

5. Aantal stemmen peÍ lijst en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

a

1van Cappelle,
M J (Josien) (v)

,15
2

3

4

'-s
5

I

6Veldhuijsen.
C (Chris) (m)

L7van der Zee,
H (Rieks) (m)

I

'1t

Kolpa,
R.J (Ruud) (m)

de Roon.
R.C.J (Bobin) (m)

8

I

/4
10Zwetsloot.

O.N. (Otto) (m)

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

12Doglerom,
N (Klaas) (m)

L 3
l3Schreuder,

E A. (Elske)(v)

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

15Oskam
T (Trm) (m)

l6Biljoen,
M H (Maívin) (m)

17Bongeís,
J (Hans) (m)

q18Moratis,
B.A. (Brigitte)(v)

q19van Zoelen,
A.t'r. (Agnes) (v)

')D
aTotaal

<)
L) Ll

lKwee,
I M.E.J. (Marqoo (v)

lHovinqh,
le. (enr) (m)
I

I de Boer,

I B.A. (Bens) (m)

lHuiiqens,
lFN.J. (Fíank) (m)

+Ll



1
-I1Geselschap,

J H (Jock) (m)

3
Habben Jansen
C. (Cor) (m)

B
3van Nauta Lemke.

J.C.L. (Jacqueline) (v)

t4Jumelet,
VJ A (Vincent) (m)

6
5de Hoog,

J (Jaco) (m)

6 t
7Kreetft,

M.A. (Mick) (m)

1
8van Hol,

D.H. (Dick)(m)

,tITimm-
van Ruilenbuí9,
K.C íKarin) {v)

10Geíetsen.
A.M.D. (Annemarie)(v) 6

11Kolsteí,
J S (Jeroen) (m)

12van den Eiinden,
PF.J. (Paul) (m)

Pag. ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1 §

Liist 2 VVD

2

Sikkens,
D.E. (Daniél) (m)

Totaal



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

Zet in èlk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Klappe.
A.L. (Lauíens) (m)

van deí Boor, 5

o

o

é 3
1van Heemsl.

w R (wim) (m)

Hazelebach
A (Arjen) (m)

qHeanecke.
J H (Anneke) (v)

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

7Goudíiaan-
de Vries.
G.J. (Gerio)(v)

8

D W. (David) (m)

IDerickx,
C.L (Coen) (m)

van deÍ GraaÍ
C. (Cees) (m)

Beckhuis.
H (Helmul) (m)

10

11

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

I
_)

5-Totaal

+ H_ l

í

F

_T



6
,|

Valk.
H (Jel) (v)

)
2Mulder,

J W (Joke) (v)

3Díenlhen,
J. (Hans) (m)

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

5Verkoelen.
PJHD (Ellen)(v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

+

l

I tr



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

den Hollander.
L. (Rens) (m)

26

van den Bergh-Kempenaar,
t'/'l (Greel) (v)

2

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

3

Spoelstía,
S.T. (Sipke) (m)

4

Hoogendoorn,
J. {Koos) (m)

5 Blokland.
J (Hans) (m)

van der Roest
I (Barl) (m)

6

Schippers,
J A. (Jan) (m)

7

o

O

27van der Wende
A (André) (m)

28de Leede,
J (Jan) (m)

29Heiiboeí,
J.P (Pieter) (m)

?,I

)

8Groenendijk'de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

Oosterwijk,
C.A. (Maíco) (m)

van Midden.
PJ. (Piet) (m)

10

I

11de Jon9,
M.J. (Maít-Jan)(m)

van deí Slik,
H.J (Helmert) (m)

Weiiers,
J W. (Wim) (m)

12

'13

14Grauss,
[,1.K.4. (Michiel)(m)

Verdoes,
WJ. (Willem-Jan) (m)

Nieuwenhui2en.
Él L. (Frederique) (v)

15

't6

17Wassink.
H.W. (Eíik) (m)

den Uil,
J (Jan)(m)

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

t8

19

l.20de Vraes.

W.A. (Walter) (m)

21Pool,
H. (Heníi) (m)

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

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

van der Lee.
w. (wim) (m)

25van den Beíg,
C.PW. (Peter) (m)

Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts , met het laatsle ciiÍer.

,|

ffi 30 -H 'lI
I 12 l

1-

t

i

I

---1

-l

ffi
L

T-[Iz-Ta r-[ff-tlzlel
Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



1Visscheí.
T. (Teun) (m)

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

3KousiouÍi
C (Christina)(v)

4Huizinga,
J. (Jos)(m)

5Pronk,
[4.C. (Marieke) (v)

6Slappendel,
FE (Fred) (m)

7Benard,
A. (Aí,an) (m)

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

Ivon MeijenÍeldt,
F.H (Frits) (m)

10van vuren,
B.G (Saskia)(v)

l1OosleÍlaan.
A A (Arnold) (m)

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

13Larooij.
K (Kees) (m)

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

a
15Zijlstía,

W. (wybe) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

a

o

16

sTotaal

tr.t
lT.M.B. (Dorenda) (v)

_1t lI

t-

I
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zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijter.

Naam kandidàal &
kandidaalnummer

Boeí,

de Jong,
o.

Pag. 11van 18

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Verhagen
A,J,

van der Spek,
D.

26

2

O

a

Ooms,

't3

'14

28Veídoold

29

Olieman
J,J,

Scheeí,

31

32

Oudijk,
C

Knolle
J.

33van deí Wel
J,C,

34Slingeíland,
J,

3

Biemond,
T

4de Jong
tc

5Boender
W,C,

6Stolk
J,P

7Heuvelman
CHM,

8Zijdetlaan,

de Vreede,
J,J.

10Koolhaas-
van den Ban.

11Kok

12Slob-Veíburg,

't6
Jansen,
H

1?Vonk Noordegraal
J

van den Heuvel, 18

19Koelewijn
H J,

20Zuidbroek
B,

21

22

23

Bos
HH

de Jong,

de Groot,

24

25de Jong,
PP

Reijm
P

)Subtotaal 1

3Totaal (1 + 2)

Lijst 7 Ons-Platteland

ll

1

l

Mostert,
DH

Veíduijn,

15

1-

+

I
Subtotaal 2 l

I
r------T---------r



3 ')
'|

A.R (Lex) (m)

)
L

2Koís,
I (lvo) (m)

3

4

5

3 d
6

l)
7

)
B

9Twigl,
A.P. (Paul) (m)

10Mulder,
J G (Joosl) (m)

11Smit,
J.J (John) (m)

12Smit-Raggers,
G. (Geke) (v)

13Knuistingh Neven.
R (Ruben) (m)

Laist 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakie één cijíeÍ. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

Totaal

1 
van zeijl,
K S (Krisra) (v)

I

I Mughal.
lA. (Aroen) (m)

ï

E
E*
lG.M 

(Gerard) (m)

I 
van zeijl,

lw.J M (Hans) (m)

F"rr B.,k"L
C.M.C. (lnqe)(v)

ffiL
In.lt. (t't"tt"t") (r) L

H
L

ffi



ll_

B
3Ventevogel,

TC. (Tommy)

Z g4Coskun,
Z P (Pinar)

2
5

1
6

R.J. (Robert Jan)

q
7van der Kemp,

M (lvladelon)

L
Ide Jong,

C D M. (Carmen)

L
9N,lol.

D. (Daan)

-L
l0van deí Laan,

J. (Jaspe,

11ong
J J.C K. (Johan)

12van Tlenhoven-van der
Hoèven.
J (Jeroen)

13van Geesl,
F (Frank)

14Maarseveen,
M C {Marco)

t15Minasian,
A (Aímen)

L O
r6Swaans,

M.L. (Louise)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Rozema,
J G (Jaap)

Jansen,
E.G J. (Linda)
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2

o

o

ZTotaal

T

1

teE



Eogovac,
S. (Slobodan)(m)

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

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, mel het laatsle ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

o

,l

?

Totaal
T---T---t r_________-rllL



l
q

1de Haaij,
N.M W (Nicki) (m)

I I

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

I

Bogaard,
A (Arie) (m)

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

de Vos,
P (Peka) (v)

6Oudiik,
P (Paul) (m)

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

8l,.4ulder,
A.J. (Aíjan)(m)

9Speksnijder,
J. (Jan)(m)

10KoetsieÍ,
H.J P (Hendrik) (m)

i
11Meíks,

A J.M (Ad)(m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

L 7Totaal

--f-.

l



Ir)
1Breet,

M.C (Marcus) (m)

2Smits van Waesberghe,
Fl PM (Raymond) (m)

3Lens van Brjn,
J M (Dennis)(m) q

4Sandmann,
M PC (Manhris) (m)

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Pag.1ó van 18

2

[T-[1e]



(q
IOosthoek.

R H.J. (Raoul)(m)

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

3Weermeier,
D.Y (Dianca)(v)

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

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

Totaal

fr -l

-.il

TTTIS]



6. Verschillen met de door het stembuÍeau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebraóte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeenteltk stembureau?

t--] Nee

8 Ja -> Vul de navolgende label in en geef zo mogeliik een verklaring

o

o

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembuÍeau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

Q{L€-t ,rFL--^1doÀ \L r5

AeQvr ,s aÍ L\.,.r ^ol.Jl;L\ *J.; [\4.e Y,DÀ \25
J

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
dooÍ
stembureau

r\S


