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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 Hoogheemraadscha p van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

AdÍes/locatie slembureau Dag Maand Openingstijden (van - lol)

MirvsrAeÉLs-,A AÀ< 9 I',>A^ L) t, 3o I oo

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

Adres/localie slembureau Dag Maand

fo,

í b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Íld (van - lot)

d1 L UL ) 0o I.7Ea
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O d De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatle en openingstijden

? ,I o'3 lu<->

óI 30

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Openingslitden (van - lot)

Dalum:

[-T-- [-T-t

ITT- [-T-t



2. Aanwezigheidstembureauleden

Houd per stembureaulid de tiden bij waarop het lid bijde zitting aanwezig was

Aanwezig op hel slembureau

Deg Maand Jaat Trtd (van - tol)

ff VAv Lren(*r t> aozj 3c,

Or^nlp ÍoHnn\ t 7o7\ io lb
Dr-t Yo*N 6 Lo La ob 3ts

D KAQ La v - vAt'/ DÉ lL L vPEt, It 2i olo

IV ls 2p'2i ob 3o

o SHIFT 2:

VooÍlellels Achternaam DaS Maand

#0r ynv BeAk€L 2o2i í lo 0t q

Íl> 9rÈoéK 2o21 l> 3o

Kos ne ii slr- /s 2! 2j l, 3c> 0t t\
J i^,nc Vnrr, §Cxe/vpv l5 ot tí 3o 0 i 55

Voorlotleís AchteÍnaam Dag Maand Tljd (van - tol)

o 5r ? 00 5\
A$\U S A H è tsTEÍ.K 4lt f

o9

C o.l èo

t: o'\ OO

o3 jt-> oc)

Le kr C't )o OA

t5 D3

t< oj a 55

K 0l

03 202,
I 0 ) o 0o
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3. Aantal toegelaten kiezers

Pag. 4 van 10

?or
Aantal geldige volmachtsbewajzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezersoas)

B q.7

Aantal geld ige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen 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 kandadaat E '] 8t
Aantal blanco stembiljetten F l0
Aantal ongeldige stembiljetten

Tolaal aantal gelelde slemmen ( E + F + G = H )

o

c 0

7el

4. Aantal uitgebrachtè stemmen

G )

711

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

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aanta I geldige stempassen

D

H

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelik aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

D A/EE à Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin mééÍ stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er zain meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Ve neld hieíonder hel aantal keer dat de onclerclaancle siluaties zich hebben voorgedaan

0

o Aantal keÍen dat eÍ een andere verklaring as voor het verschil
(vemeld hieronder de andere vot*laringen en het aantal keeídaÍ dezo situalies zich hebben voorgedaan)

Er zijn minder stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelike ver*laingen voor het verschil
VeÍmeld hieíond1r het aantal kaer dal cle oncleístaande situatios zich hebben voorgédaan

1

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiliet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hiercnder de anderc vat*laringen an hel aantal keer dal deze situalies zich hebbon voorgedaan)

0

0

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil 1

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

0



Hebben aanwezige kiezers bez\Ívaren geuit?

Bezwaren zijn klachlen of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tíjdens de stemming: het stembureau is moeilik 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 te ing 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 roactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden lijdens de stemming en Íelling?
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 oÍ
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@tgpi noteer geen persoonsqegevens van kiezers.

Onre atig ed n en bij n erheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Pag. ó van 10

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

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

Namen slembureau eden

o

o

? i t iÍpoÉr<

Kro 11€y€(.

vàc tAM Scg VEv

IJ cY

la HFI\1 (RI(AN?

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1 ÀP r i/^,./ BF,Qt(íL

2

3

4

5

6

7

,|

2
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

LijstnummeÍ en Liislnaem

L35

o

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

í Water Natuurlijk fl, fl
2WD I 2 a

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 3 0

4 sOPLUS I (

5 SGP-ChristenUnie L I

6 CDA
,, I

7 Ons-Platteland )

8 AWP voor rvater, klimaat en natuur 5 5

I Partij voor de Dieren I a tl

í0 Belang van Nederland (BVNL) I 0

íí BBB q 0

12 JA21 tí I

13 GOUO I L

Totaal: 7 o
d I



a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A

Pag. 10 van L0
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.=Às. Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

o Teltafetnummer

7íz:

Naam

Tafe[leider

Tafetcontroleur
u^J
oer-rghi( ,

Coördinator tethat
(bij tetverschillen)

6 I 7

Ck,{-
le c I \c\

C(I€^e.\
t,0 UL,$
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Vul voor elk stembureau afzonderlUk deze bijlage in.

Nummer stemburea , 681
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betí€fr, vult u dat in)

sk S 9

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

A 7ot
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

o Aantal geldige kiezerspassen

q1
c

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezeÉ ( A + I + C = D )

Vul hierondet de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar líchaam.

Aantal stembiljetten met een geldage stem op een kandidaat E

Aantal blanco stembiljetten F lo
Aantal ongeldige stembiljetten G

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

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst ziin uitgebracht bij elkaar op

ls het aantal toegelaten kiezers (rubÍiek 1 ondeí D)en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 ondeÍ H) geliik?

E Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meeÍ

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

f[ Nee, er is een onverklaard veÍschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

138

3

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

Uitkomsten per stembureau

'|.. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

D

2. Aantal getelde stembiljetten

)

H lqf)

E Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde 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 kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

7r-> t

8.2 qa
c.2

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

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

a
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

C Nee, er zijn mééÍ stembil.ietten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

.q Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar hel verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak híer sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

.L

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hiercndet de andeie ve*laringen en hoe vaak eÍ sprako van was)

.7<-

o.2 1

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

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

tr Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuuÍscollege

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

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

4. Bij gecombineerde stemmingen



Liist 1 Water Natuurlijk Pag. 5 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

7

It

1van Cappelle,
[,4.J. (Josien)(v) i 3 q

5 (
J

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

3Hovingh
E (Eíik)(m) B

b
4

9
Veldhuilsen,
C (Chns)(m)

5

6

7van der Zee,
H. (Rieks) (m)

tl8Kolpa,
B J. (Ruud) (m)

Ide Roon.
RCJ (Bobin)(m) I

'Í0
Zwetsloot,
O N. (Otto) (m) I

11Neeleman.
A.J.C (Arian) (m)

12Dogterom,
N. (Klaas) (m)

13Schíeuder.
E.A. (Elske) (v)

14Clavaux
M.B.W ([,taík) (m)

15Oskam,
r (Ïim) (m)

16Brljoen.
M H (Marvin) (m)

17Bongers,
J. (Hans) (m)

18Moralis
B.A. (Brigitte) (v)

19van Zoelen.
4.N4. (Agnes) {v)

2
a15 ,ZTotaal L

de Boeí.
B.A. (Rens) (m)

Huijgens,
ÉN J. (Frank) (m)

I

l
-l

l

lï
lrlol

ffi
#

l

l I



1Geselschap,
J H. (Jock) (m) b 2

2Habben Jansen.
C. (Coo (m) I

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

4Jumelet
VJ A (Vincenl) (m)

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

-ag
SSikkens.

O.E. (Daniél) (m)

7Kreetft.
t\,1 A. (ii'lick) (m)

van HoÍ,
D.H (Oick) (m)

Iïmm'
van Ruitenburg,
K.C. íKarin) (v)

10Gerretsen,
A.M D. (Annemarie) (v) J

11Kolster.
J.S. (Jeroen) (m)

I

van den Eijnden,
PFJ (Paul) (m)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

3o

Pag. ó van 18
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L
'|

van Heemst.
w.R. (Wim) (m) 3

2Hazelebach.
A. {Arien)(m) 3 1

3Heinecke.
J H (Anneke)(v)

4Klappe,
A.L. (Lauíens) (m)

5van der Booí
W.A.F. (Wim) (m)

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

7Goudriaan-
de Vries.
G J íGerio) ív)

Ll

28Fox.
O.w (Oavid) (m)

IDerickx,
C L (Coen)(m)

10van der GraaÍ,
C (Cees)(m)

11Beckhuis
H (Helmut) (m)

12Beek,
R.G (Rob) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

-l

l_

IIII

-ï t_

--t-lETól



I 2
1Valk,

H. (Jet) (v)

2
2Muldeí,

J.W. (Joke) (v)

Drenthen,
J. (Hans) (m)

lVosch,
A.S. (Dries) (m)

Veíkoelen,
PJ.H.D (Ellen) (v) 7

Liist 4 SOPLUS Pag. 8 van 18

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

o

o

I

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l
I

t
i
t tt

Totaal tr



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

den Hollander
L (Rens) (m)

26

van der Wende
A (André) (m)

de Leede.
J. (Jan) (m)

Heijboeí,
J.P (Pieteo (m)

29

30

o

o

a
(
)

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

van deí Ham.
J.W. (Jan Willem) (m)

Spoelstra,
S.T. (Sipke){m)

3

4

6

Schippers.
J.A. (Jan)(m)

Hoogendooín.
J. (Koos)(m)

van der Roest
B. (Bart) (m)

Groenendijk-de Víies,
H.A. (Hilde) (v)

Oosteíwijk,
C.A. (Marco) (m)

8

I

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

van deí Slik,
H.J (Helmert) (m)

10

l'l

van Midden.
PJ (Piet) (m)

13Weijers.
J.w. (Wim) (m)

'14Grauss.
M K.A. (Michiel) (m) 7
Veídoes,
W.J. (Willem-Jan) (m)

16Nieuwenh0izen.
F I L. (Frederique) (v)

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

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

18

't9

21

20

den Uil.
J. (Jan)(m)

Pool,
H (Henri) (m)

de Vraes.
W A. (Walter) (m)

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

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

van deí Lee,
W. (Wim) (m)

van den Berg.
C PW. (Peter) (m)

24

25

2 III Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

van deí Spek 1

M C. (Manin) (m)

lqt-

Blokland.
J. (Hans) (m)

12

15

7

i
1

lrf-

L

L

I
]-rt-[t
-[Tlzli-]

Subtotaal 1



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

Visscher,
T. (Teun)(m) \1

o

o

\ \
2van Leeuwen,

H G.M (Hans) (m)

3Kousiouri.
C. (Christina) (v)

4Hui2inga,
J (Jos)(m)

5Pronk.
N/.C (Marieke) (v)

6Slappendel,
F E. (Fíed) (m)

7Benard,
A (Arjan) (m)

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

9von MeijenÍeldt,
FH (Fals) {m)

10

B G. (Saskia)(v)

l1Oosterlaan.
A.A. (Arnold)(m)

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

I

13Laíooij,
K (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht.
E.C. íChrastine) {v)

Zijlska,
w (Wybe) (m)

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

\

2§

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

1

I
I
l
+

t e,

2

15

ITotaal



Liist 7 Ons-Platteland Paq. 11van 18

Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen, 26

van der Spek,
D

27

28

Scheeí

Olieman.
J,J,

Oudijk,
c

3'l

32

o
34

Mostert,
oH.

13

Verduijn 14

Ooms
JC

15

Jansen,
H

't6

Vonk NooídegraaÍ
J,

17 Lo
van den Heuvel 18

Koelewijn
HJ

19

Zuidbroek,
B

20

Bos,
HH

21

de Jong, 22

de Gíoot, 23

Reijm
P

24

25

3

,|

2

3

4

Boer,

de Jong
D.

de Jong.
tc.

Biemond.
T

5

6

Boender,
wc
Stolk
J.P

10

11

7Heuvelman.
CHM

ZijdeÍlaan.

de Vreede,
J,J.

Koolhaas-
van den Ban
T,C.G,

Kok,

12Slob-Verburg

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

de Jong,
PP

8

l
l

I veraoota.I rrr.v. I+_I 29

l--+lll
Knolle.
J,

van deí Wel,
JC

Slingerland,

l

f- t-
- -lf-

l
-l

-T

--r
I T-[IT-]

I
I

-[T]-E



6
1Weller,

A R (Lex) (m)

2Kors,
I (lvo) (m)

3Boks
G.M. (Geíaíd) (m) I

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

5van Berkel.
C M.C (lnge) (v) 2_ 9

?Kíol,
A.N (Nelleke) (v)

7van Zeill,
K S (Krista)(v) t

2
IMughal,

A. (Aroen) (m)

Twigt,
A.P (Paul) (m)

10Mulder,
J G. (Joost)(m) 3

l1Smit,
J.J. (John)(m)

12Smit-Ra9geís,
G (Geke) (v)

It
't3

Knuistingh Neven
R (Ruben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cliÍer. Begin rechts, mel hel laalste ciiÍèr,

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o
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Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

o

Swaans,
M L. (Louise)

16

o

1Bozema,
J.G (Jaap) q 6

L1
2Jansen

E G.J (Linda)

3Ventevogel,
T.C. (Tommy) I

4Coskun,
Z P (Prnao 6

5van der Waí.
W A (Tony)

6

7van der Kemp.
M. (Madelon)

Ide Jong,
C.D.tvl. (Carmen)

I

10

I

Z

13van Geest.
F. (Fíank)

14Maarseveen.
M C. ([rarco)

7Minasran,
A (Armen)

15

I

I
3

R J. (RobertJan)

NIol.
D (Daan)

van deí Laan,
J. (Jasper)

ong,
J.J.C K (Johan)

ven 'llenhoven.ven der
Hoeven,
J. (Jeroen)

'11

l
l

___I

----l

I'IiTotaal



Bogovac,
S (Slobodan) (m) o

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

o

o

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

I

Totaal [T tól



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

2de Jong,
M J. (Maíielle)(v)

3Bogaard,
A (Aíe)(m)

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

2de Vos,
P (Petía)(v)

6Oudijk,
P. (Paul) (m)

Meerkeík.
G.J (Jack)(m)

8Mulder.
A.J. (Arjan) (m)

9Speksnijdeí
J (Jan) (m)

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

31'll\4eíks,
AJM (Ad)(m)

12Ooslerom
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal rT-Fr]o-l
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,|
Breet.
M C (Marcus) (m)

2Smits van Waesberghe,
R.P M. (Raymond) (m) 7

ta-,|

3Lens van Rijn,
J.M (Dennis)(m)

q

Lijst 12 JA21 Pag.1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Sandmann,
N4.PC. (Manhijs) (m)

4

o

o

q

T
3

I
--t-

L

Totaal lTI



1Oosthoek
R.H.J. (Raoul) (m) 6

2Lammertink.
A.G.H.N.4. (Ton)(m)

3Weermeieí,
O Y (Dianca) (v) q

.1
z-

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

Pag. 17 van 18

Zet in èlk vakje één ciiíer. 8e9in rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

Liist 13 GOUD
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

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 andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooí het gemeentelijk stembureau?

! Nee

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijstlotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil
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