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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

a Proces-verbaal
Hoog heemraadschap van Delfland

Dee[ A

o
In te vul1en door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023

2 7 6

276-W523-LAB293

a

a
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De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoog heemraadscha p van Delfland

Nummer
Adres/localre slembuÍeau Dag Maand Openingslijden (van - lot)

'L) l, íS ()3 lo 2 3 oJ .JO ?l OO

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

Adíes/localie slembuÍeau Dag Maand Openrngslijdeó (van - lol)

[-_-1

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí Tijd (van - tot)

Datum o3 ö 23 ETIóo] Eal.öl

o

ÍÍkr trr níSs(,' k

ls

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

í. Stembureau, locatie en openingstiiden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Waar vond de telling (op lÍstniveau) plaats?

(De tetting vond in het stemlokaal plaats.

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

[-T--
[-T---]



2. Aanwezigheid stembureauleden
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SHIFT 1:

Voorlellers Achlernaam

[Ínl-l 2o ? ) 3ó o()

k o5 óo o\)

T_l ó3 ob J i-.r

lt l\ o-l /o.à
C, I o3 I ,.t \) oo

o SHIFT 2:

VooÍletters Achlemaam Oag Maand Jaar Tild (van - tot)

2 623 ls 2-3

2c,13 \S 3o 2-b

ts o23 3() L3
.71
[lt-,1

rJ- oz z o2-3 \ S 3o 2L óo
IS- o3 2023 ,L3

Voorletteís Achlernaam Daq Maando do Urter \s ZoZ3 2_l L3

L z3 ,LI oc) ,13 30

( v-t(:t!.-cx'c, ,s (-)J

rl^l.-r " tt C1

Ítt,q ,. y n

I \ ?o L3 tt
r§ o

llt,L,,, t6
/h s_ s rt:

(- t<los óC

LI rí ö3 BC

C 0s 3ö
s\ S

o 3o 30

O3 U(J ö7.

«c \S o3

Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bii de zitting aanwezig was

Aanwezig op hel sl€mbureau:

Dag Maand Jaaí Íijd (van - lol)

o6 tt

TELLERS:

o0

06 o <.t

2,--\

\S

t§

T,td (van - lol)
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Aanta I geldige stempassen Qsz
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B L{B

Aantal geldige kiezerspassen

Tolaal aantal loegelaten kiezeÍs ( 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 bi elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E q88

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

o

c U

5oo

4. Aantal uitgebrachte stemmen

F 8
G Lj

3. Aantal toegelaten kiezers

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

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

o

Aantal blanco stembiljetten

H soó
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5. Verschll tussen hèt 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

@bnek 4, onderdeel H)?

p.ruef » Ga dan door naar rubriek 6.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
VeÍmeld hieronder het aanlal keet dal do onderstaande silualias zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(ve netd hieÍonder de andere verklaàngen en hel aanlalkeer dat deze situaties zich hebban voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten 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 verschal
(vermeld hierondq de anderc vet*laringen en hel aantal keer dat daze silualies zich hebben voorgedaan)

Ér zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geleld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiércndet het aanlal koer dal de ondeístaando situalies zich hebben voorgodaan.

Aantal keren dal er geen verklaring is voor het verschil



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aan\ rezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
voorbeelden van bezwaren van kíezers lijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordl níet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eers is mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op hel bezwaar? Noteer die dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

PS

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeeldan: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden onlruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijí de onregelmatigheden ot bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@Lgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

7. Onregelmatlghedenofbijzonderheden

.iL P5

O n regelmatig h ede n en bijzonderheden
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Elgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens onde ekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Nem6n slembuÍeauleden

o

o

. BoG

, fiuvr i'za.

C ria Bonrt

( H smanSL

N 20tr

dJr [.,rrcJ

LI a.c t

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bii de te ing aanwezig ziin.
Dat zijn in elk gaval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

1

2

3

4

I'5

6

7

1

o2
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

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

LrlshummeÍ en Lrjstnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

lWD L t/

2 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) +
§
d

3 Water NatuurlUk I 1 8
4 AWP voor water, klimaat en natuur À 8
5 Partij voor de Oieren \ I q

6 CDA t 3

7 sOPLUS 2
8 ChristenUnie-SGP 5

I Belang van Nèderland (BVNL)

,IO BBB I
§)ó

11 JA21 q
,I2 GOUD 3

Totaal: L{ B I

l
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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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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheem raadschap van Delfland

Deel B

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

Tettafelnummer

o
6 " Yà-3

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

2 7 6

5-- Rz-.. G-'

I+{ R[.
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

r?{

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

Aantal geldige stempassen A H§T
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas) B qB

o Aantal geldige kiezerspassen

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

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld dooÍ het gomeentelijk stembureau/slembureau voot het
oponbaar lichaam.

E 9g+- r.(8& /
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

o Hea totaalaantal getelde stembilktten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgabracht bij elkaar op

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

(Ja. Ga uerde, rnet rubriek 4

El Nee, maar het stembureau heefl een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljstten in dat maer

of minder is geteld, en neem de veÀlaringen over. Ga daama veíder met rubriek 4.

c o

50o

2. Aantal getelde stembiljetten

F d

G q

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

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

Nummeí stembureau

Locatiestembureau(indienheteenmobielstembureaUbetreft,vUltudatin)-

1. Aantal to€gelaten kiezers

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

H *+' tré
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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 voor dit stembureau als volgt
vastgesteldi

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- oí kiezerspas) 8,2 qB

Aantal geldige kiezerspassen (pas orn te stemmen in andere gemeente) c.2 o

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers dooÍ het gemeentelii*
slembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C-2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

K Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

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 uitgeÍeikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaÍing voor het verschil?
(vetmeld hierondet de andere ved<laringen en hoe vaak et spíake van was)

Hoe vaak is er geen veÍklaring voor het verschil?

4.2 ui2

5oo

\

I

o.2



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

? Nee

D Ja, er zrn 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 burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachlbewijzen ofklezerspassen dal ls
aangetroffe n .

a

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

Zie volgende pagina's.

o
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4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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,|

Ouwendijk,
P (Peter) (m)

R., -t2urgu,
F (Fadime) (v)

)t3Vuiik,
R. (Ronald) (m)

L4Oekker,
B. (RosemaÍiin) (v)

5van Bruggen.
J. (Hans) (m) )

(6

?Kersten-
Van Drjk,
trl B. ít'Iartiin) (m)

I I

Ide Jong,
J (Janlien)(v)

svan Hutlen.
M (l'/auíits) (m)

10Lohmann.
PA.G (Paul){m)

Lijst 1 VVD Pag. 5 van 17

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

LITotaal

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

trl
-1 1

Waasdorp.
L (BaÍl) (m)

ï

4



3 -<.
1Zandstía,

L (Lobke)(v)

2Kiela,
P (Peter) (m)

-)
v 0

3van Diik,
A G (Alvin) (m)

]
4Heijs,

M.L.M (Mariska) (v)

0

0

6

o
8van Aníaad.

A.M (Íon) (m)

INoordtzij,
H (Hilde) (v)

10Bouzanga,
PS.B. (Paul) (m)

11Solleveld,
S D. (SteÍanie) (v)

12de Wreede
U (Ulla)(v)

13Boedhoe.
N.A. (Naushad) (m)

14Wiegman,
A G. (Aad) (m)

o
15de vries.

K G. {Klaas) (m)

c
16van Hijlckama Vlreg.

E E. (Elsbeth) (v)

Hombergen.
L P I lí (Leon) (m)

Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Teerink.
S.JWP(SeÍ)(m)

Meijdam,
B.J (Johan)(m)

Appel,
O.J. (Deb)(v)

a

o

1

Pag. ó van 17

I il lffi

l

tt
t..,1t.JtL]

lrl-lil
1t
lo Itt

-lal

I
5

6

? -+

H-

-+
17

+ -l

I I tol

tTotaal t4F



Lijst 3 Water Natuurliik Pag.7 van !7

Zet in elk vakje één cijler. Begln rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Belt.
M.W. (Marcel) (m)

30

o

rD

Engels,
J. (Jeannine) (v)

van der Gronde.
CLAM

23

M ChÍistine

ak é
1Vissers.

M. (Maícel) (m)

o
L

1 6
q

Jenniskens.
A.M.F. {Annemiek) (v)

2

3

4

5

Opdam
IBM (lde)(m)

Wijbenga,
A. (Anneke) (v)

van der Veer
B (Barl) (m)

1

I

/

van Eeuwijk.
M. (Malhijs) (m)

Cliteur.
rS M. (Tàlis) (v)

6

7

IRoholl,
A A.M. (Tineke) (v) 5

T
IAkbar

M.A. (Amit) (m)

/

Jansen Verplanke,
J.P (Joke)(m)

Bijke,
J.W. (Jan Willem) (m)

l0

11

Boekestijn,
L.G (Leo) (m)

/
Wrede.
A.S. (Ashley S.) (v)

van deí Burg,
C.W.[,1.1. (Cees) (m)

13

14

2
3

Bood.
S.D. (DelÍine) (v)

Özkaya
S (Sinan) (m)

16

17Huijsmans,
[r.A (l'/artina)(v)

18van de Laar.
A.F [4. (Aímand) (m)

de Reuver,
A.M (Bert) (m)

Potjer,
B K. (Berend) (m)

19

20

21de Jong,
M.D. (Maíjolein) (v)

/ nL
25Hubert.

Ní. (Mirjam) (v)

26van Aíkel.
D J (Drrk Jan) (m)

Geerling,
M.PW. (Mathijs) (m)

28

29

Flapper
A.S.J. (Ate)(m)

van Poelgeest,
G. (Geert) (m)

3 I
Totaal (1 + 2)

Betelaar.
K. (Karen) (v)

Il=
l
l 1___.1fl

I

I
.1

12

15

l

_.1l

24

Subtotaal 1

l

22

H

IT Subtotaal 2 I
I

L
I



Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 8 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l\.4iddendoíp
A J. (Hans) (m)

van deí Werf,
S.W (Sipke)(m)

26

van Hagen'
van Booijen,

2

A,M C

o

o

de Vries.
R PJ. (René)(m)

20

Swarthoí,
C (Carole)(v)

21

Beunk,
J (Jerry)(m)

25

2 o
l)4

Heijboer,
J A. (Ko) (m)

van Kasleren.
F J.L (Frans) (m)

3

4

1
5

6

7

I

Lerbbrand
R (Ruud) (m)

van Dalen.
J.in (Johan)(m)

Faber,
A (André) (m)

ElshoÍ,
L.M. (Loes) (v)

.-
_)

1

van der Elst.
R A. (Anne-Roos) (v)

10

I

2
L1

1l

Lugassy-van der Spek,
C.A.D E (Coline)(v)

Spaans,
U.M. (Ulbe) (m)

13

14

't5
van Beusekom,
G W (Gelske) (v)

16

17

18

't9

A.J. (Aad)(m)

Luisman
R (Bemco) (m)

Hoekzema.
C. (Co0 (m)

Dijkman,
8. (Bert) (m)

LenÍerink,
M B (Àraílin) (m)

27Koolhaas.
D.B. (Rem) (m)

Simmers.
LJB (Louise)(v)

Jans
A.C.J. (Antoinette) (v)

29

O
OTotaal (1 + 2)

T-

lDrnmahomed.

I 
R.p. (Riezwaan) (m)

I 
van oijt,
S. (Suzanne) (v)

I van 't Hart,

I 
H.G r (Huub) (m)

I

l
I 16II
I 12 |

ï.

-l
t-l

I

I

ti
+

I

t2

_l___l

r
I Hart.
I R (Bon) (m)

lEbbens.

I 
E.H. (Edzo) (m)

l
l

Subtotaal 1 Subtotaal 2I



Lijst 5 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, mèl het laalste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 17

o

o

at- 8
q (-

1

2

3

4
4wéssels.

M.P (Marike)

van Leeuwen,
C (Chaíotte)

6Smits.
A P (Aíjan)

I
3

Jonker,
H (Heleen)

lJsselmuiden.
C.M.A. (Barbaía)

7

8

IHoeÍer,
D.M (Doíien) 3

6
't0

Rot,
M. (Manuela)

11Oudshoorn,
J. (Joeri)

I
12Goossens,

AJ (Andre)

L13Ongkiehong
G.L (George)

I

van den Eertwegh,
H.L (Hanneke)

Weitering,
K (Kirslen)

14

15

Elzerman
K (Koen)

ten Cate
J (Jan)

Hulsbergen,
A w.C. (Annemieke)

19Hoogerwerl,
H M M (Hanke)

20van Viegen,
A.H.K (Ca a)

I
21Teunissen,

C. (Christine)

ETotaal

trrr*
lJ.B. (Bart)

lonoerdetrnden,
I 
S.E (Suzanne)

den Butler,
B.P (Beniamrn)

t

I

L

E

1

I

17

-f

i

ara



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijíèr. Begin rechts , met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummea

Pag. 10 van 17

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Silos-Knaap.
J.J. (Jacky)(v)

Bom'Lemstra.
A W (Adri) (v)

28

29

o

a

L

j

Koop.
M.E.H. (Manita) (v)

Jansen.
M H.P (Maarten) (m)

Bulten.
MCA (Marloes)(v)

1

2

4JUdell-Jansen.
J.A.Z.Z. (Jerney) (v)

Zwinkels.
FL M (Fíits) (m)

Vrugt,
J.A. (Jochem)(m)

Moeíman,
M J (N4arco) (m)

I

Akku9,
E.F (Ebru)(v)

IDragpal,
R (Rosita)(v)

van den Berg
A. (Arie) (m)

Hoí,
C.J (Carina)(v)

10

12van den Beukel.
J.W (Jan Willem) (m)

r3Postma.
WL. (wytske) (v)

VisseÍ
TJ (Diederik) (m)

van den Berg,
C. (Kees) (m)

14

15

t Hart.
C.M.P {Marcel) (m)

van den Heuvel.
FA l\4 1Fíank) (m)

Flàten-Daskalakis.
C.A.C. (Christine) (v)

Paalvast.
CwM (Cock)(m)

18

19

21

20

Pluimgraaí,
C.J (Cees) (m)

Bianchi.
w.c.J. (wir) (m)

22Schmrlz
ÍJ A (Íwan)(m)

23

24

25

van der Deijl,
B.F (Bob) (m)

Beerepool.
J J.T (Hans)(m)

Silva.
A.D L. (Antonio)(m)

27

I 3Subtotaal 1 II
3Totaal (1 + 2)

,1

l6

17

I
5

6

7

u

l

[",b""k
J.c.P (Koos)(m)

límDos.
H.J B.Z. (Jeroen) (m)

Subtotaal 2



Lijst 7 5OPLUS
Zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

1

1

Fekkes.
S F. (Sioerd) (m)

de Keijzer,
L.H.C (Lauíens) (m)

1

2

tl
3Claassen.

H M. (HaÍy) (m)

0
4de Ruiter,

J.C.C. (Han) (m)

0

p

van Otterloo,
G.J.P (Gerrit Jan) (m)

Slond,
B. (Bert) (m)

5

6

t,
7van der Reé

A.Ë (Arnold) (m)

Totaal

Pag. 11van 17
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3
1Lont,

YL. (Ytzen)

2Roeten,
H (Haím)

3Grashuis,
A J. (Arjan)

4Anker,
W. (William)

5Anker,
PC. (Pete0

Bouwendal.
J W (Jan-Willem)

Z
7Jansen-Windster.

S.G (Soraida)

de GraaÍ.
M P (Martin)

Zijlmans,
J.M. (N,larjan)

10Visser.
A.C. (Arend)

1tRos,
D (Daniel)

12van spronsen,
A (Ton)

13Blankendal.
S. E.H. (Sheila)

14de Graal,
G.J. (Geíil)

l5Wilschut.
FB (Fíank)

16Heijndijk-
van der veeí,
E.E (Esther)

17Schuurmans-Oosterom.
W E (Wimke)

18van Talenhov6-Meesen.
J.A. (Ankie)

l9Gooijer-Medema,
J.K (Joèlle)

20de Zoete-
van der Houl

21HoÍman
P.J. (Pieler Jan)

22Grinwis,
PA. (Pieler)

Lijst 8 ChristenUnie-SGP
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.12uan L7

a

f

Totaal [[ií

9

----t-----1

l_.1

ï

--

1T



1de Mos,
B. (Richard)(m)

2Sluiis,
B.E.A. (Ralf) (m)

I

Meijer
PH J (Patrick)(m)

Laist I Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.13 van 17

4

a

'a

Totaal

Westphal,
B.S (Bauke) (v)

-1

I

ll[r



1

1Dijkshoorn-
van oijk,
N.J. ÍNieske)

3
2Íeman,

R. (Bobert)

0
3Weterings,

N4 V (Marc)

1

4Siskens,
D (Daan)

J5Roeterdink,
W (lneke)

0
6van santen.

PA L. (Peteo

1
7

R.H.T. (Ruud)

0
8van den Berg

J B. (Jan)

0
INoordam,

M ÍMarinus)

10van deí Kooi,,
H.A. (Bert)

llvan Slaalduinen
J. (Jacqueline)

12van deí Burg,
S J.M (Sophie)

13van Ruijven,
A PM (Berl)

0

Lijst 10 BBB Pag. 14 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

Veenljer,
H.E. (Hans)

14

a

+

q_.1

I
l
_f

+
l--l
f-

0

0

a

0

Totaal illfl



21Verheii,
L.D. (Leendert) (m)

2Smit
K (Klaas) (m)

3van Geest.
A.M. (Arthur) (m)

I
4Gilsing,

C M. (Caspeo (m)

5van der Pols,
THJ (Theo)(m)

Laist 11 JA21 Pag. 15 van 17

Zet in elk vakje één ciifer. Begin rechts , met hel laalste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

a

a

Totaal

I

l-r [lr]



1
1Tomlow.

G.A.M M (Geert) (m)

0
2van Nreuwenhuyzen.

R W M. (Rolf) (m)

1
3van Ginkel.

S (Slana) (v)

1
4van de Guchte

W (Wisse) (m)

Schipper,
A C. (Ton) (m)

Lijst 12 GOUD
Zet in elk vakie éón cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 17

0

ra

f

l5

I

Totaal --T
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6. Verschillen met de door het stemburèau vastgestelde lijsttotalen

Pag.77 van 17

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

Kttee

a

!

Liistnummer en
-naa m

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

a Ja -> Vulde navolgende label ín en geef zo mogelijk een verklaring.


