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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
Kieskrinq Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemmino

o
É 5e,

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

AdÍes/locatre slembureau

0

Dag Maand

\ s-1clr Lc)23

Oag Maand

Opeóingstrtden (vaí - lol)

o-l 3ö LI OO

Openingstrlden (van - lot)

í b Stembureaugegevens tijdens !g!!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat Trtd (van - lol)

Datum 3 0c

o Waar vond de telling (op lUstniveau) plaats?

f,De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

o 2-r

Adres/localie slembureau

[-T-t

t5



2, Aanwezlgheidstembureauleden
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Houd per stembureaulid de tiden bi waarop het lid bij de zitting aanwezig was

SHIFÍ í:
Aanwezig op het slombureau

Dag Maand Jaaí Tld (van - lol)

I 5 ö3 2O't I ct 3o 5 3c'

Outtr ó3 ob Jo
ZOZ c) L) )5 ) ()

o

o SHIFT 2

Vooíollers Achternaam Dag Maand Titd (van - lol)

ItrI
[6-_l
.T-l

t L 2-1V; o
Lc,

,|
L J-5 o l

1) 1.5Llr

t5 a3 2.oL\ ) 5 1C)

a a1 í) c,'

TELLERS:

VooíolieÍs Achternaam Dag Maand Tild (van - tol)o o I 5 Í) ) 2-o23 '7_t OO

T ua L L)O )-Ao

N \ 5 1-o 29 5

o'ILAC)'t \5 5o

It ut 5 l ()

t5 -)
)(-

tLt L,

5 I , ")1 u

( ( C 5 o1 1 5

naL') Ou

t40)

j t)

fvsea

A)r,r i5 f)'\ I ol \

l5 -11 lrr

r5

c,

[-T--



3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige slempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen ín bi A, B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld i9e stempassen 3L7
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aantal geld ige kiezerspassen

Telop +

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 3bc
Aantal bla nco stembiljetten

Aantal ongeld i9e stembiljetten

Totaal 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.

o

B

c

F
tI

G

I

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H



Pag. 5 van 10

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Veflneld hierondet het aanlal koer dal de oncleBlaanda silualies zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o
) Ir1 t t

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogalijke verklaingen voor het verschil
Vefineld hie@nder hel aanlal keer dàÍ de oncleíslaanda siluaties zich hebben voorgedaano

Aantal keren dat een kiezer het stembiliet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verfiéld hiercndet de anderc vetklaringen en hel aanlal keet dat deze silualies zich hebbon vootPedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

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

Aantal keren dat eÍ een andere veÍklaring is vooÍ hel verschil
(vermetd hierondeí de andero verktaingen an hol aantal keer dat dezo situaties zich hebbon voorgeddan)

r('00 lI Í2( -

)ih {t orrrn)I

) /



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers \dens de stemming: het stembureau is moeilijk bereíkbaar.
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kíezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt níet 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.

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzondeheden tijdens de stemming en le ing?
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 sprake van was.

ElgE; noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

ft it't ctn() ,

'r_,t

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

L

í
Lt

t-
.r(

rr/ r(

On rege lmatig hede n en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de te ing aanwezig z|n
Dat zíjn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembuíeauleden

tlt
a

L-L t

C I

o

8. Stembureauleden aanwezig bii de telling

L,g!gp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-vehaal in rubriek 9.

I (llrtr

2 À C,rihr.u

3

4 q Ar'lr.i\rAl(

5

6

7

C1
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Liishummer en Lrjstnaam

o

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

1 WateÍ Natuurliik 0
/)J

2WD n o
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

oí!
j)
J

4 50PLUS I 6
5 SGP-ChristenUnie

()
U

6 CDA o
7 Ons-Platteland

I AWP voor water, klimaat en natuur R
9 Partij voor de Dieren 5 I

'10 Belang van Nederland (BVNL) I

11 BBB ) L
't2 JA21 I I

13 GOUD u

Totaal: e (> 2,
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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=
Stembureaunummer

o Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vu[[en door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

o Teltafelnummer

7"C"\
Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

6 5 I

V vqN DÍrÀ/ [5n e,<

\,8 Ccqe.OeO.
r ht.1' drxtg6l\, p

Gemeente
Rotterdam
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Vul voor clk stembureau aÍzonderlijk deze bijlage in.

Nummeí stembureau 5E

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrBfi, vult u dat in) vRosDEl/ooQDPLEN b
í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het slembureau (zie rubiek 3 van het procës-verbaal van
het slembureau).

Aantal geldige stempassen

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

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

A jzfi
B 4é

O c

3 7

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

E 3éz
F lo

Aantal ongeldige stembiljetten G

Het totaalaantal gelelde stembilietten ( E + F + G = H )

Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op

a 3+i

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

U itkomsten per stembureau

Aantal geldige kiezerspassen

D

2. Aantal getelde stembiljetten

- 

Í.iop+

H

3. Verschil tussen het aantal toegclaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

tr 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 verder met rubriek 4.

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verdeí met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembuÍeau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt

vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 327
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8,2 4L
Aantal geldige kiezerspassen ípas om ae stemmen in andere gemeente) c.2 I

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door hel gemeentsliih
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C-2 = D.2 )

ls het aantat toegelaten kiezers (D.2) en het aanlal getelde stembiljeften (rubiek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o
t' Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembi|eften. Vermeld hoe

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

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 andeÍe verklaring voor het verschil?
(vemeld hieíondor do andorc verklaingen en hoe vaak eÍ spíako van was)

M0uaeau SPRttYtr vltN ere eDnel<,.

I I
.a)

374o.2

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

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

Itd rluB<i..ue,'reo

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? I
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing àangetroffen?

t Nee

tr Ja, er ziin stembiljetlen/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetrofÍen. Deze stembescheiden moeten in apaíe pakken worden verpakt en worden

veÍzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbowijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

(Afhankelijk 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 stémmen per lijst en per kandidaat



b q
Ivan Cappelle.

[, J. (Josien)(v)

t

2Kwee.
[.4 E.J. (Margot) {v)

3Hovingh,
E. (Erik)(m) ?

4de Boeí.
R.A. (Rens)(m) L

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

6Veldhuijsen
C (Chris) (m)

7van deí zee,
H. (Rieks) (m)

IKolpa,
R J. (Ruud) (m)

Ide Roon.
R C.J (Robin) (m)

10Zvretsloot,
O N. (Otto) (m)

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

12Doglerom,
N. (Klaas) (m)

/
r3Schíeuder.

E.A. (Elske)(v)

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

)(-
15Oskam,

T (ïm) (m)

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

17Bongeís
J. (Hans) (m)

Z
't8

Moratis.
B.A. (Brigitte) (v)

2
't9

van Zoelen
A M. (Agnes) (v)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.5 van 18
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o
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1

Totaal tr-T B



L 5
,|

Geselschap,
J.H. (Jock)(m)

1
2Habben Jansen.

C. (Cor) (m)

3van Nauta Lemke,
J.C L. (Jacqueline) (v)

L
4Jumelet

V.J A (Vincent) (m)

7
5de Hoog,

J. (Jaco) (m)

6Sikkens,
D E (Daniël) (m)

7KÍeettt.
M A. {Mick) (m)

Ivan Hoi,
D.H. (Dick) (m)

3
9Íimm-

van Ruitenburg
K.C (Karin) (v)

10Gerretsen.
A.N,l.D (Annemarie) (v)

11Kolsler.
J S. (Jeíoen) {m)

12van den Erjnden
PFJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

a

o

Totaal

+

+

lIrl9



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

Zet in elk vakje één ciiÍèr. Begin rechts , mel het laalste cijrer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Heemst
W.B (Wim) (m)

o

o

L
2Hazelebach.

A (Arjen) (m)

I
3Heinecke,

J.H. (Anneke) (v)

24Klappe,
A.L (Laurens) (m)

5van der Boor,
wAÉ(Wim)(m)

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

7Goudriaan-
de Vries.
G J. (Gerio) (v)

8Fox.
D W (David) (m)

IDerickx.
C L (Coen) (m)

van der Graaf.
C (Cees) (m)

Beckhuis,
H. (Helmut) (rn)

l0

1l

12Beek,
F G. (Bob) (m)

a
0 lTotaal

1

lI
l4

T
Itl
id

1

I

l



1 3
1Valk,

H ÍJet) (v)

7
2Mulder,

J w (Joke) (v)

3Drenthen,
J (Hans) (m)

4[,rosch,
A S (Dries)(m)

Z
5Veíkoelen,

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

Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 18

zel in elk vakie één cijfer. Begln rechts, met hel laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

-ï

l

ilítTt



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één cljler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnumme.

Pag.9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Blokland
J (Hans) (m)

30

o

o

1van der Spek,
N.4 C (Martin) (m) L

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

van deí Ham,
J W. (Jan Willem) (m)

3

Spoelstía,
S.T. (Sipke) (m)

Hoogendooín
J. (Koos)(m)

4

5

1
Gíoenendijk-de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

6

7

8

9

van deí Boest.
B. (Baít) (m)

Schippeís,
J A (Jan)(m)

Oosterwijk,
C A (Marco) (m)

1L

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

vàn der Slik
H J (Helmeít) (m)

10

11

van Midden,
PJ (Piet) (m)

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

14Gíauss,
M K.A (Michael) (m)

l5Verdoes,
WJ {Willem-Jan) {m)

l6Nieuwenhuizen,
Él L. (Fredeíique) (v)

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

't8
den Uil,
J. (Jan) (m)

19Bruin,
A.S.J. (Alexandeo (m)

de Víies.
W A (Walte4 (m)

Pool,
H. (Henri) (m)

20

21

22de Waal-
van Asperen.
M.tí. ílvlaíia) ív)

23Vente,
AJ (John) (m)

van der Lee.
W (wim) (m)

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

25

24

den Hollander.
L (Rens) (m)

van der Wende,
A. (André)(m)

26

de Leede,
J (Jan) (m)

Heijboeí,
J.P (Piete0 (m)

28

29

Subtotaal 1

_l

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

__.1

E
H

__t

r
ft

l
d

I



f'|
Vrsscher,
T. (Teun)(m)

2van Leeuwen,
HGM (Hans)(m)

Kousiouri,
C (Christina)(v)

I
4Huizinga,

J. (Jos) (m)

5Pronk.
M.C (tvlarieke) (v)

6Slappendel,
F.E. (Fred) (m)

7Benard,
A. (Arjan) (m)

Ide Leeuw.
A.J. (Arnold) (m)

9von Meijenleldt,
F H. (Frits) (m)

10

B.G (Saskia) (v)

1'lOosleíaan.
A A. (Arnold) (m)

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

13Larooij,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van utrecht.
E.C. (Christine) (v)

15Zijlstra,
W. (Wybe) (m)

16Gerts,
T.M.B (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, mel het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Pag. 10 van 18
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Liist 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts, met het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummel

o

o

26Verhagen,

van der Spek
D

28

29

Verdoold.

Scheer,

30Olieman
JJ

31Oudiik,
c.

32Knolle
J,

33van der Wel,
J,C,

34Slingerland.
J

I
I

1Boer,

2de Jong,
D

1
3Biemond

T,

4

5

de Jong,
tc.

Boendeí,
WC

6

7

Slolk
JP

I

I

Zijderlaan,

de Vreede
JJ

10Koolhaas-
van den Ban
Í C.G,

l1Kok,

12Slob-Verbuí9,

13

14

Moslert.
D.H

Verduijn,

Vonk Noordegíaaf,
J,

't5

't6

17

't8
van den Heuvel,

Ooms,
J,C,

Jansen,
H,

19Koelewijn,
HJ

21Bos
HH

Zuidbroek.
B

22de Jong,

24

de Groot,

Rerjm.

25de Jong,

Subtotaal 2

Heuvelman,
C,H IV.

I
-I-

-f-----l

ll
ll

t__

tl
E l

1
Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)



6
IWelter,

A B (Lex) (m)

1
2Kors,

l. (lvo) (m)

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

4van Zeijl,
W J.M. (Hans) (m)

3
5van Be*el,

C.M C. (lnge)(v)

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

7van Zeijl,
K S (Krisla)(v)

Mughal,
A (Aroen)(m) 1

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

I
10Muldeí.

J.G. (Joost) (m)

't1
Smit,
J.J. (John) (m)

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

13Knuistingh Neven,
R (Ruben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

l

Totaal [[E-lBl
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IBozema,

J.G. (Jaap)

1 t
2Jansen,

E.G.J (Linda)

3Ventevogel.
T C (Tommy)

ti
1

4

5

1
6

R J (RobertJan)

L
7van der Kemp.

[/ (Madelon)

Ide Jong,
C.D.N,l. (Carmen)

1
9[/ol.

D (Daan)

l0van der Laan.
J (Jaspe4

on9,
J.J.C.K. (Johan)

van Ïenhoven-van der
Hoeven,

11

12

J JeÍoen
13van Geest.

F (Frank)

14Maarseveen,
M C. (Maíco)

1
15M nasian,

A (Armen)

Lijst 9 Partii voor de Dieren
zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Pag. 13 van 18

o

o
Swaans,
lí L (Louise)

16

1Totaal

lc"§k*
IZ.P 

(Pinar)

van der Wart,
W.A. (Tony)

_l

-

--T_--T_
l7 t



7 I

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Bogovac,
S (Slobodan) (m)

o

o

1

Totaal W4



7 T
,de Haaij.

N M W. (Nicki) (m)

1 Z
2de Jong,

M.J. (Marielle) (v)

3Bogaard,
A. (Arie) (m)

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

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudijk
P (Paul) (m)

7Meerkèrk
G.J (Jack)(m)

8Muldeí.
A J. (Arjan) (m)

9Speksnijder.
J. (Jan) (m)

10Koetsier.
H.J.P (Hendrik) (m)

1'lN4erks.
A.J.M. (Ad) (m)

-t2
Oosterom.
C P (Naels) (m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

Zet ln elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

L L

I

1

)
1

7

Totaal



1Breet.
M.C. (Maícus) (m)

2Smits van WaesbeÍ9he
B.PN4. (Raymond)(m)

L

Liist 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

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

3

Sandmann.
iI.PC (iratthijs) (m)

4

o

a

Totaal TTITT

f-

1



3
1Ooslhoek.

B.H J. (Raoul) (m)

1
2Lammerlink

AGHM (Ton) (m)

3Weermeieí,
D Y (Dianca) (v)

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

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

O

Totaal

I
I

l

-T l L4l
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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 anderzUds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

t Nee

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

Liistnummer en
-naam

Li.,sttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelirk stembureau op het verschil

o

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen


