
Pag. 1 van 10

=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

3
o Proces-verbaal

Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard

Dee[ A

o In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maaft2023

07

I

I703-WS23-Tijdeli jke locatie Metrostation Nesselande

tr



Pag. 2 van 10

Proces-verbaa! 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 Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

AdÍes/localie slembureau Dag Maand Openrngsiilden (van - lol)

7 o,) I4É«WAr,0N tt«.nW I 5 ö3 2 oz3 2l oo

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

Adres/localie slembuíeau Openingsntden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens !C!I!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Tijd (van - lol)

Datum l5 2 l2 OC OL

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

28e telling vond in het stemlokaal plaals.

IDe tetting vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie .lr,- b^ ^À6í
I V y- t^att1^-Fa'

Aho.,
f.3 u.

(^iZ)/\

'1. Stembureau, locatie en openingstijdèn

3o

o 3o

Dag Maand

o-1,

[-T--



2. Aanwezigheidstembureauleden
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SHIFT I:

Voorlellers Achlernaam

Àanwezig op hel slembureau

Dag Maand Jaar Tijd (van - lol)

VD ozz c.' rÍ r
r5 o3 'LoZ3 E t-l

e__a ,t öl Lo'21 o6 ,J ,i|qil
rh ).5 o) LdLS o6 J
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Dag Maand Tijd (van - tol)

O n z3 s lJ- trZ3d
EZEIgdhea
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oJ ( t-'l is /í
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Voorlelleís AchteÍnaam DaS Maand Trld (van - lot)

o rl IírJ cr-zt-E o 2-o /.t 5
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop hel lid bij de zitting aanwezig was.

l,,r -,t eL taï

l( t, Í-

SHIFT 2:

Vooíellers Achternaam

C)

TELLERS:
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bi A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aa ntal geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moel gelik zijn aan het aanlal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bíj elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembilletten

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

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

o

B

c

E

F

G

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal blanco stembiljetten

Tel op +

H
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ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgobrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr NEE ) 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 méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hieíonder hel aanlal keer dat de onaleístaaoale s ualies zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere veíklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndet de anderc ved<laingan en hel aantal keer dal deze situaties zich hebben voorgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hieronclet hol aantal keer dal dè onderctaanale silualies zich hobban vootgedaan.

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 geen verklaring is voor het verschil

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

Aantal keÍen dat er een andere veÍklaring is vooÍ het veÍschil
(vemleld hierondeí de andore ve*lanngen en hel aanlal keet dat cleze stualies zich hobban voorgddaan)



6, Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuil?

Bezwaren zin klachten of opmet*ingen van kiezers.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeiliik 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 kiezeÍs 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.

&!gpí noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

O

Waren er onregelmatígheden of bijzonderheden tijdens de stemming en lelling?
Voorbeelden: een of mesr slembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brundalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, actíviteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschríjf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@!9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

_______________-à

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

J

í

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle slembureauleden die bijde lelling aanwezig zin
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembureauleden

o

o

cl§,z- t)C)

J2 fr-1,?1.'a L.! -1

( O\.,\-/'\/-{"

ele g(

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

blgE U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden hel proces-verbaal ín rubríek 9.

t-1

2 I

3

4

5

6

7

-l1

!'vl à p-,^ U," I2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrlslnummer eó Lrjslnaam

o

I Water NatuuÍliik

2WO

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

4 sOPLUS

5 SGP-ChristenUnie

6 CDA

7 Ons-Platteland

8 AWP voor water, klimaat en natuur

9 Parti, voor de Dieren

í0 Belang van Nederland (BVNL)

11BBB

12 JA21

13 GOUD

Íotaal:

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

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 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 vullen door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafetnummer

2 A j

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

o

7 0 3

Qe.uer5.c\I

\ \/\, ut su^ '

l
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Uitkomsten per stembureau

Nummer stembureau

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld
het slembureau).

(zie rubriek 3 van het proces-verbaal van

A 903

O
Aantal geldige volmachtbewÍzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B r32
Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tol de slemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

/§3s ->
@

CB
I

c

, oïv

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld d@r hel gemeentelijk slembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

E t orí
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembilietlen ( E + F + G = H )

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

G ,.

a

F

i

3. Verschit tussen hct aantal toogelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

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

tr Nee, maarhet stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieÍonder het aantal stembiljetten in datmeer

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

É Nee, eÍ is een onverklaard verschjl. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

ik

- 

Telop+

o

o

2. Aantal getelde stombiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

H lö3(t
í8'

tr Ja. Ga veÍder met rubÍiek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft 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 9oa
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 / 32-

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

Het aanlal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
slembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantaltoegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetlen (rubriek 2 ondet H) gelijk?

o C Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

R Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er minder geteld? \,

Mogelijke 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?

a

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het veÍschil?

%

c.2 ()

o.2

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hieronder de andore varklaringen en hoe vaak et sp@ke van was)

z. le- o aL \) V c\c,q t/

t0\í

C Ja. Ga verder met rubriek 4

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelalen kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één vorklaring zin.

V''1, x ^.L-',.'l,L r.n. .\..,-- L.d.'-rL^
-)
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

tr Nee

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

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

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

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

$,"\
Qeev ehue\op c^or^\r,,azJq vc6,r c-\Gr.gÀ.r[it^ " thr"r-.^
9 r"ry)c\iq e"'\.n-L,.\ je\Le",

rO

\r



Lijst 1 Water Natuurlijk Pag.5 van 18

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kendidaatnummeÍ

o

o

\ t d1van Cappelle,
N4.J (Josien) (v)

L
I

IKwee,
M.E J. (Maígot)(v)

3Hovlngh,
E (Erik) (m)

4de Boer.
R.A. (Bens) (m)

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

5

6

7

Veldhuijsen,
C. (Chris)(m)

van det Zee.
H. (Bieks) (m)

8Kolpa,
R.J. (Buud) (m)

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

't0
Zwetsloot.
o N (otto) (m)

1'lNeeleman.
A.J.C (Arian) (m)

12Dogleíom,
N. {Klaas) (m)

Schíeuder.
E.A. (Elske)(v) L)

14Clavaux.
Àr.B.W. (Mark) (m)

15Oskam,
Í. (ïm) (m)

t
16Biljoen,

M H. (Marvin) (m)

17Bongeís.
J. (Hans) (m)

aMoratis.
B.A. (Brigitle) (v)

van Zoelen.
A M (Agnes) (v)

18

19
'2-

I

fr--ï l

l-

t-ffi
Llil
+J

H
L

L

t-
t t-

Totaal t-]
I

--rA
15 lsl



Lijst 2 VVD Pag. 6 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

I 4
1Geselschap.

J H (Jock) (m) )
2Habben Jansen.

C. (Co0 (m) h
í o

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

44Jumelet,
VJ.A. (Vincenl) (m)

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

I
6Sikkens.

O E (Danièl) (m)

7Kíeeíi,
M.A (Mick) (m) 2

4
8van Hol,

D H. (Dick)(m) t9ïmm-
van Ruitenburg,
K C. (Karin) (v)

10Geíetsen.
A.M.D. (Annemarie)(v) {

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

I
't2van den Eiinden,

P F.J (Paul) (m)

Totaal

f-
t-

L-

I

ïlilrl]-]



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

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met hel laatsle cilÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

a

6
1van Heemsl.

W R (wim) (m) 5
2Hazelebach,

A (Arien) (m) ll
Z q

3Heinèckè
J H. (Anneke) (v)

,
4Klappe,

A L (Laurens) (m)

i
5van deí Boor,

6van Duin,
M J (tlnenno) (m)

/
7Goudriaan-

de Víies,
G J. (Geíio) (v)

BFox,
D W (David) (m) I
Derickx.
C L. (Coen) (m)

van der GraaÍ,
C (Cees) (m)

10

11Beckhuis.
H (Helmut) (m)

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

Totaal

--1

l

l

I
d

-+

Tl ,Iol



1Valk,
H. (Jet) (v)

Mulder,
J W (Joke) (v)

3Drenthen,
J. (Hans) (m)

Z4[Iosch,
A.S. (Dries) (m)

5Verkoelen.
PJ.H O (Ellen) (v) ó

Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 18

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

o

o

qTotaal I

J3

--T-----T-



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag.9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

den Hollandeí,
L (Rens)(m)

26

van den Bergh-Kempenaaí
Ní. (Gíeet) (v)

2

Blokland
J. (Hans) (m)

30

o

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

l4

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

15

16

o

27van der Wende.
A. (André) (m)

Heiiboer,
J P (Piete4 (m)

28

29

3 )

3van deÍ Ham,
J.W. (Jan Willem) (m)

Spoelstra,
S T. (Sipke)(m)

Hoogendoorn,
J. (Koos) (m)

4

5

I

Ll
Groenendijk-de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

6

7

I

van deí Roesl
B (Bart) (m)

Schippers,
J A (Jan) (m)

de Jong,
M.J. ([,larl-Jan) (m)

ven déí Slik
H.J. (Helmert)(m)

10

'fi

12

9Oosleíwijk,
C.A. (Marco) (m)

van Midden.
PJ. (Piel) (m)

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

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

Brurn.
A S.J (Alexander)(m)

de Vries.
W A. {Walte0 (m)

18

19

20

den Uil,
J (Jan)(m)

21Pool,
H. (Henri) (m)

22de Waal-
van Asperen.
M.M. (Maria) ív)

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

van der Lee.
w (Wim) (m)

24

25van den Berg
C.Pw (Peter)(m)

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

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

Gr,"*r"-t
j F.l.L (Fredeíique) (v)

1

dt-ll
de Leede,
J (Jan) (m)lll

--1.- il

L_l

_]-_]

+1

l

T

H

l

ï-Ï-ï.

t

-TttSubtotaal I IilA
.TTN



Liist 6 CDA Pag. 10 van 18

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

IVisscher,
T. (Teun) (m) L

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

3Kousiouíi.
C. (Chrislina)(v)

Hui2inga,
J. (Jos) (m)

Pronk.
M.C. (Maíieke) (v)

4

5

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

7Eenaíd,
A. (Arjan)(m)

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

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

t
l0

B.G (Saskia)(v)

1lOosteílaan,
A.A. (Arnold) (m)

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

13Larooij,
K. (Kees) (m)

3
14Eskes-

van Utrechl,
E.C. (Chrastine) (v)

15Ziilstra,
W. (wybe) (m)

16Gerts,
TM B. (Dorenda) (v)

5 ITotaal

9
2
L
2
tlI

\

ll
l r--ï

--+-t----l

----r----l



Liist 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Veíhagen 26

van der Spek,
o

27

Verdoold 28

o

o

29Scheer,

30Olieman,
JJ

31Oudijk
C

32Knolle.
J

33van der Wel
JC

34Slingerland,
J

1Boer

2de Jong,
o.

3Biemond,
T,

4

5

6

7

8

9

Heuvelman
CHM,

de Jong,
tc.

Eoender.
W,C,

Stolk
J,P

Zijdeíaan,

de Vreede
JJ
Koolhaas-
van den Ban,
TC G,

Kok

12Slob-Verburg,

13NIostert,
DH

14Verduijn.

15

l6

Ooms,
JC

Jansen
H

17Vonk NooídegraaÍ,
J

van den Heuvel
't8

19Koelewi,n.
HJ

20Zuidbroek,
B

Bos,
HH

de Jong,

de Groot,
A.J,

24Berjm,
P

25de Jong,
PP

ïSubtotaal 1

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

[T I

t- TII l
I

ffi
H#IO

Íí

l
I

21

t E
IéTotaal (1 + 2)

Subtotaal 2

I



Ll IIWelter,
A.R (Lex) (m)

2Kors,
I (lvo)(m)

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

4van Zeiil,
w J. [r. (Hans) (m)

,')- 7
5vaó Beíkel

C M C (lnge)(v)

I
6Krol,

A.N. (Nelleke) (v)

2
7van Zeiil,

K.S. (Krasta)(v)

Mughal,
A (Aroen) (m)

)
)

ITwi9t,
A P (Paul)(m)

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

1'lSmit,
J J. (John)(m)

12Smil-Ra9gers,
G (Geke)(v)

13Knuistingh Neven,
R (Buben) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

t

o

7 I

ft

l
I

I -.1

I

l
,l
-.1

Totaal l



Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Rozema.
J G. (Jaap)

o

o

t ó

L 5
2Jansen,

E G.J. (Linda)

3Ventevogel,
T C (Tommy)

I4Coskun,
Z P (Pina0

5van der Wart
W.A. (Tonv)

/
6

R J. (RobertJan)
'1

van deí Kemp
M (líadelon)

8de Jong,
C D.M. (Caímen)

IMol,
O (Daan)

l0van der Laan,
J (Jaspeo

11ong,
J J C.K (Johan) 1
van ïenhoven-van der
Hoeven.

12

13
J Jeíoen)

van Geest,
F (Fíank)

Maaíseveen.
M C (Marco)

l5Minasian.
A (Armen)

16Swaans,
t\4 L. (Louise)

*, 6t

'14

1

f-

- l

I ,-l

E

tl

E
_.1

L

.l
Totaal

__l



? /
Bogovac,
S (Slobodan) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

g qTotaal

1

L

I



u1de Haaii,
N M.W (Nicki) (m)

2de Jong,
M.J. (Marielle)(v) 3

3Bogaard,
A (Arie) (m)

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

5de Vos,
P (Petía) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7Meerkerk.
G J (Jack) (m)

IMulder.
A J. (Arian) (m)

ISpeksnijder.
J (Jan) (m)

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

Z
't1

Merks,
A.J.M. (Ad) {m)

(
12Oosterom

C P (Niels)(m)

Liist 11 BBB Pag. 15 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

q o

L_.1

l
l

I
l
ll

J)
:-l

Totaal Il



0 o
,|

Breet.
ir.C. (Maícus)(m)

0
2Smils van Waesbeíghe

R.PM. (Raymond) (m)

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

LJ

Liist 12 JA21 Pag. 1ó van 18

Zet in elk vakie één cijfer. Begln rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Sandmann,
M.PC. (Matthijs) (m)

4

o

o

l

Totaal TTttrH



qIOoslhoek,
R H.J (Raoul) (m)

2Lamménink.
A.GHM (Ton) (m) 2

I3

2
4

Pag. 17 van 18

Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechls , mel het laatste cijÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

o

o

Totaal

Lijst 13 GOUD

8"",."-
D.Y (Dianca) (v)

de Man,

lA.A. 
(Aad) (m)

I d



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsltotalen

Pag.18 van 18

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

tr Nee

E Ja -> Vul de navolgende label in en geef zo mogelik een ver*laing

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Li.isttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

o

O


