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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 Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

Adres/local€ slembuíeau Oag Maand open nssliiden (van - lol)
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Vul voor een mobief ste mbureau
voor kiezers open is.o

Adíes/locatie slembuíeau Dag Maand Openrngstijden (van' lol)
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1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?
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1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
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i5 ) oL )Datum:

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres oÍ omschrijving locatie:
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

B

c

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelíjk 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

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

E

F

G

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

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

D

4. Aantal ultgebrachte stemmen

Aa ntal bla nco stembiljetten

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

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

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

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

Er zijn méér stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zUn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Veineld hiaronder het aantal keer dal cle onclerstaande situaties zich hobben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermold hierondar da andere vetklatingen en hot aanlal keer dat daze situaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor hel verschil
Vémeld hierondet het aantal koat dal do onderstaando situaties zich hebban voorgodaan

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 verschil
(ve neld hieÍondet de anderé vet*latingon en het aantal keet dal deze situalies zich hobbon voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tijdens 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 wordl 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 eers is Ínet de
kiezeL Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglgg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7, Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden oí bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer slembureauleden waren le laat ot 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 onregelmaligheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden

t"S('<

Pag. ó van 10

6. Bezwaren van kiezers
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig ziin
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p! U vull in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondenekenen al deze slembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

Namen slembureaul

"4 
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8. Stembureauleden aanwezig bU de telling
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2
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

L!slóummer en Lrjslnaam

o

o Totaal: 1 L I

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I Waterschapspartij Hollandse Delta L l Y
2WD q L
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2 T
4 sOPLUS l 3

5 CDA q

6 Hollandse Delta Natuurliik I t ).

7 Water Natuurliik i L

8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) I
q

I ChristenUnie I I

í0 AWP voor water, klimaat en natuur A

11 BBB
(, t

12 Paíij voor de Dieren 3 I

13 JA2'l
.)
5 6

14 GOUD 3

15 Belang van Nederland (BVNL) )) )-
[[[
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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
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2
Proces-verbaaIo Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Coördinator telhal
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Naam
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U itkomsten per stembureau

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld door het stembureau (zie rubriek 3 van het goces-vetbaal van
het stombureau). --) n,e.( <§- (e\d -p >t? r-^, \2\lJ <.2-^-r--

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewrzen (schriftelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas) B e8
A @{,r

ta Aantal geldige kiezerspassen c o

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

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld doo( het gemeentelijk stembureau/stambureau voor het
openbaar lichaam

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het to,aalaan,al getelde slembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel voor dil onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebracht bii elkaar op

a
G

3. Verschil tussen het aantal toogolaten kiezers en het aantal gotelde stembiljetten

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4

E 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 ov€r. Ga daama verdeí met rubriek 4.

6l Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummsr stemburea u LLi Sp.-v{ cf.a.*rc..n l.
Locatie stembureau (indisn heteen mobiel stemburesu betrefi, vult u datinl Q;:'lc.n\r*crgi 'lU-ut1í1d'-e- 3í

D '$,t

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

E ]tf
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Naar aanleiding van het geconstateerde onveÍklaarde 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 volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde slem- ol kiezerspas)

4.2 (-, Ltt
8.2 ,\,9

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente)

Het aantal tol de stemming toegelaten kiezers door heÍ gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aanlal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal gelelde stembiljetten (rubiek 2 onder H) gelíjk?

c.2 o

1L

O
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetlen zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal loegelatan kiozers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprako van was. Er kan meer dan één verklaing zijn.

,t

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hieíondeí de andera ve*laingon an hoo vaak ar sp/ake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het veÍschil?
1

Aantal geldige stempassen

o.2

Mogelijke verklaringen vooí het veÍschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

É Nee

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

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stcmmingen

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege.



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W A (wim) (m)

Moorman,
C. (Chris)(m)

van Bhijn-
de Geus.
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26

29

L

o

o

van der Sluis.
B.H. (Bas) (m)

Vermeer,
A. (Alice) (v)

D.W C (Oion) (m)

21

t Mannetje,
J J. (Johan)(m)

22

24

I

wesdorp,
M G.J (Mayke) (v)

2AWestbroek,
H. (Henk)(m)

v 3

6Rijsdiik,
C.L K (Cicilia) (v)

Kalle,
J.H. (Hans)(m)

Wesdorp,
A.A. (Arie) (m)

3

4

van Brugge,
P M.J. (Paola) (v)

I
/

ö
6Oosterlee.

B.J B. (Bob)(m)

de Graaí-
van Lrth.
K J (Karen)(v)

Kumas.
F (Fatih) (m)

7

8

/
van Egmond,
W.A. (Willem) (m)

Smulders-Evers,
R.J (Rosalie) (v)

10

11

ISpeelman,
M (Maít) (m)

Kíomhoul.
M. (Maarten) (m)

Eoeren-de Snaijer,
AAA (Anneke) (v)

12

13

14

Heijndiik.
H. (Bert) (m)

Kíajenbrink-Meinds,
J (Janneke) (v)

15

16

17

18

1g

20

VeÍhoíst,
Y (Yvonne) (v)

Janssen,
i/l P. (Marcel) (m)

de Snaijer,
J (Jan) (m)

de Jonge,
J M.M. (Jos) (m)

de Bruine,
M W. (Wilma) (v)

5 q o o oSubtotaal 2

Z I

Frt,

J FJ (Jan)(m)

1

2

i

Totaal (1 + 2)

f

ls

Subtolaal 1

25
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zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Goudriaan,
R (Richard) {m)

8

o
Wilbrink,
J. (Jorinde) (v)

Speters,
O (David) (m)

10

O
van Arkel,
P (Pete0 (m)

18

.L
1 5

1van Oorschot,
J.J.N,l. (Frank) (m)

L
2van Dilmars.

T E. (Teríy) (v)

Peeterman.
Í.A.G. (Íheo) (m)

Veenhuizen,
H B. (Bertine) (v)

3

4

5Noortman.
H J. (Hein)(m)

ZBoender.
H D (Heleen) (v)

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

't1
Noordermeeí-Swemmer.
MCA (Tineke) (v)

12van de Vreede
M L (Maíijn) (m)

Z
Berning-
Van Oostveen ,

C.[jl. (Tini) (v)

Boom.
W.M. (Werneo (m)

de Graad.
H A. (Henk) (m)

14

15

de Kool.
A J. (Aad) (m)

van Noorl,
H.L.A. (Leon) (m)

16

17

I

19Ouwerkerk,
A. (Aat) (m)

YTotaal

6

!l
4

I

l
l
l

i

I l4"rl



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o
10

o

,|Wiersma-
den Dulk.
H.H (Hennre) ív)

L ó
2van Lammeren

J. (Joris) {m) 1

1
3Verbeek.

J. (Johan)(m)

4Lievense,
T. (Tom) (m)

5Schaap,
W (Wytze) (m)

6van den Be19,
J J (Job)(m)

7van deí Linden.
C A C. (Lieke) (v)

1

8't Hoen,
PW (Petra) (v)

IRobbemond
J M (Jan) (m)

,l

11van dèn Ouden
A P (Adri) (m)

L
12van Stijn,

B (Beínhaíd)(m)

13Kickerl-Schotting,
D A (Doíien)(v)

14Geerlings,
H. (Harry)(m)

II

Totaal

Stengs-NiihoÍ,
J. (Hanneke) (v) l

l
-1

I WA



1 t1van Scherjndel,
A N.M. (Nico) (m)

I2Zondervan
N.M. (Natasia) (v)

3Veldeís.
M C. (Riet) (v)

Liist 4 soPLUS Pag. 8 van 20

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hèl laalste ci,íer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

L 3Totaal



Lijst 5 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummeí

Pag. 9 van 20

o

o

1Winkels.
B.B.T.T. (Branco)(m)

À
I

2Wegman,
G.J.M. (Marijn) (m)

3Hartmann.
J.J.M. (Josephine)(v) 2

4van den Berg
H (Henk) (m)

5de Klerk,
A. (Arie) (m)

Oostenriik,
ÍC (Theo) (m)

van Gelder.
L A (Leo) (m)

6

7

8van Kampen,
w.E. (Wim) (m)

Ivan der HeiJde-Keijzer
M (Marcella) (v)

van de Pol.
M (Max) (m)

van der SchaaÍ
D. (Dirk) (m)

10

11

1
'12van der Pols.

L C P {Leo)(m)

13Keijzer-Westhoeve,
E.B. (Liesbeth)(v)

14van der Velde.
JCJ (Joar)(m)

15van Bossum
N.A. (Ellen) (v)

16Boeter.
J.P (Jan)(m)

E rfl
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o
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l

.

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk Pag. 10 van 20

Zel in elk vakie één ciiíer. Begin rechls , mel het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Suner- Beslers
M.J. (Bia) (v)

Horslmeier.
PH {Piet Hein) (m)

26

Sleehouwer,
H J. (Henk) (m)

2 Schep,
J. (Jan) (m)

3 Raad,
l. (les) (m)

2A

Overwateí.
L.A. (Leen) (m)

4 Roodzand
J. (Johan) (m)

29

Klapwijk,
J.D B (Jurgen)(m)

5 van de Zande
É (Ferdanand)(m)

30

van Nes-
de lían.

6 Vrilenhoek
wC (m)

31

7 Biemond.
W (Willem) (m)

32

8 de Vogel.
J (Jan)(m)

33

o 349 Sleehouwer.
M (Maían) (v)

10 van Mauflk,
A L (Adne)(m)

11 den Oriiver,
N A J. (Jan) (m)

36

12 Kloet.
A. (Adriaan) (m)

Olijve,
K. (Rien) (m)

Bosman,
C.J. (Celesle) (v)

t3 Schelling.
G.J (Beí) (m)

38

14 Boender,
H (Henk)(m)

39
den Hollander.
C.A. (Kees) (m)

15 Bosland
A P (Anthonie) (m)

40
Heiindijk,
M. (Maarten) (m)

Steehouwer.
M.A. (Michel) (m)

16 von Burg
A R (Alexander) (m)

41

17 Pikaart,
L (Leon) (m)

42

o
Middendoíp.
W.A.A (Wim) (m)

18 Huber,
J. (Johan) (m)

van Stappen
A (Arie) (m)

Ooedens.
E H (Eimert) (m)

19

Arnold,
E.R (Ed)(m)

20

Klootwiik.
P. (Pleun) (m)

Pannekoek,
W (Wiebe) (m)

22

van Maurik,
S.C. (Simon) (m)

23

Hollerhues,
F.W (Frank) (m)

24

25

5

1
Totaal (1 + 2)

van de Linde.
C B. (CoÍ) (m)

t J

27

35

37

1

21

I

van Maurik-de GraaÍ1,
M.J (Mario)(v)

L

l

)2

l
-l

ll
l

lP íPetra) (vr

Gd",trt"*
lR c.J H (Bob) (m)

E*ilr"r""t
I N.e (ltatn"tie)(r)

louat<.
I l. llarr) tm)

I 
Faber,

lJ. (Jacob) (m)

lBenders.

lr.er u (.rost tm)

l

I

43

\

-r
tISubtotaal 1 Subtotaal 2)2



Lijst 7 Water Natuurliik Pag. 11van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnumrner

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

!-",,"." Baaphoíst,
E.P (Ernst) (m)

26

A (Anne)(m)

Wrlkens-
van Geloven.

2 Gielbert,
L (Leo) (m)

27

KR Konnre
)
L

3 Verhagen,
D J (Dnk)(m)

Koí,
w (wiesje) (v)

4 lrlesker,
C (Cees) (m)

29
van der Horst,
S J.J. (Servaas)(m)

5 Zilveíbeí9,
L (Bartian) (m)

30
Pater-von Wasserthal,
MJ (Marian) (v)

6 van der Ree,
A.H. (Arne) (m)

31
Lucas,
R (Reyeo (m)

7 32
de Neel-Scholte,
M. (Mnjam) (v)

I

o Hopman,
M lMark) (m)

I

10

Kooijman
A. (Arie) (m)

11

van den Bogerd,
P (Pete4 (m)

12

Tanis.
P.E. (Peggy)(v)

Boot,
G. (Gerben) (m)

40

van den Berg.
M (Manon)(v)

r6 Scherbeajn,
P P (Flip) (m)

41

Kik.
M (Rinus)(m)

17 van Burgel,
D (Dirk) (m)

42

O
43Fousert-Poedèr

C M C. (Claudia)(v)

't8
Steegh,
J P B.M (John) (m)

Kleinpasle,
G J (Geíian) (m)

't9 Klok,
I F (les) (m)

44

Gast,
J A (Bon) (m)

20 Moul,
P. (Piel) (m)

45

van Dort,
lM (lneke) (v)

21 van der Pol-Loomans.
L. (Lies) {v)

46

Ruiter,
H.J W (Hein) (m)

22 Schuurmans,
T.J.C (Íheo) (m)

47

Blauw,
N. (Nienke) (v)

23 Kalkman.
R C. (Baymond) (m)

48

Elokhuizen.
A.B. (Allred) (m)

24 Rood
E C. (E|ne) (v)

49

van den Houl.
A Y (AnnemaÍie)(v)

25 50

1

34

35

36

Kruit.
R (Rik) (m)

Briggeman,
T.M. (Theo) (m)

Brouweí
A. (Aard) (m)

Haan,
BEP(Rob)(m)

van t Zelfde.
C (Kees) (m)

39

1

1

Slachter,
E J. (Ellen)(v)

Rietvelt,
V S. (Vincent) (m)

14

15

(,

Kievit,
J. (Joosl)(m)

de LootÍ,
A E (Arend) (m)

L_
Hottinga,
F.H.H. (Folken) (m)

1

t;I
van Veen,
A.E. (Anneke)(v)

Bouw€r'
van Schie,
F. (Femke) (v)

Seíese,
L. (Lennard) (m)

+
iil
EE

I

l
-T

l

ql

6l

t

LL

I
I

Subtotaal 1 Subtotaal 2

I to,"ar(r +z) |



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mèl het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.12 van 20

o

o

1 í
1de Jong,

2Staat,
B (Bert)

3Visser,
M.L. (Thijs)

7van den Berg.
A.P J (Albert-Jan)

Gíinwis.
PC (Peter)

4

5

1

1
6Houweling

A. (Adri)

7van der Duijn Schouten
C.A. (Kees)

8Bíeedveld,
J S (John)

Hoogendooín
P (Peteo

Kardux.
A J (Aren-Jan)

t0

9

llvan der Linden.
A (Arie)

12Lekkerkerk
FJ (FÍank)

van Gurp,
A T (Adrie)

Matze,
J.K. (Johan)

l3

14

Kranendonk,
P (Peteo

8oÍn
A G N/ ([,4arco)

15

't6

17den Beslen,
A J (Aarl-Jan)

't8
Stoop,
ÍA (Teunis)

1Totaal



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechls, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

3
1ScheeímeijeÍ

H.J P (Harry)

2Veíkaik,
J.w (Job)

Goeree,
A. (Andie)

Schneider
W (Willem)

3

4

5Oostía,
A (Arien)

L6Íanis-Kerjzer
P M (Elma)

7de Moed.
MJ (RinD

IHoulman,
E E (Erica)

den Hollander.
D (Drrk)

Tebrugge,
B.J (Beínaíd)

I

11van Heemst,
J P C (Stan)

12Hoek
G lV (Gerto)

13den Hartog,
J (Johan)

't4Pipping.
C.M (Conny)

15Spaans,
E J.M (Enk)

16Eeslman,
D J (DrÍk Jan)

17La Rose,
[,it B (Markel)

18Grinwis-Driesse.
M N. (Mrranda)

19van der Duijn Schouten.
J (Jacob)

20KoornneeÍ.
M.C (Marco)

21Sies,
S.J (Setkin)

1

22

23
I
T

1 1Totaal

Bob'jn.
P (Piet)

Frökn9-Kok.
J.A. (Janlien)

10



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 14 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

9
Ivan Zeiil.

F.J. (Fokke) (m)

2Kraaij,
R (Ru'rd) (m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B.J. (Bernadette) (v)

4Prins,
F.J (Fíed) (m)

5Troost,
l. (lna) (v)

6

1
Totaal

I 
van zei,l

I B. (Bas) (m)

I
..1
--

I l!l



5 (,'|
Hage-Barendíegt
M N (Maaike)

1

2van der Eiik,
PJ (Pie0

3Lagerwaard
J. (Han)

1

ó
4Sommeling

C (Co0

L
5Wesdorp,

M. (Michelle)

6

J. (Jan)

7Warnaer.
J P (Jan Piete,

10Íeílouw,
P (Peteo

Reedijk,
O (D'rk)

van den Bíink.
G. (Geurt)

Liist 11 BBB Pag.15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Oudrjk,
M (Marianne)

8

o IJacobs,
PE (Petía)

o

Totaal

+
+
+

11

I
l r.le 

I



Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mèt hel laatsle cijÍer.

Pag. 1ó van 20

o

o

+
'|

Canton,
B. (Bart)

1 i
2Klompenhouwer,

L M (Lisa)

5
van de Peppel,
S (Sabrina)

van Broekhoven-van Mieílo, 4

R.N.D. (Renate)
1

1

5Onderdelinden
S E. (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

7den Boer.
R.A.A. (Bobert)

1

8Faber.
A (Alex)

Bekkeís,
A.J T. (Lydia) qt

10
van der Holst,
D. (Danielle)

11Groenewege,
PJ.L.lPieter) L

5 L

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

--

Totaal



")_
1

1

1
q2Kegel,

FJ (Fred)(m)

3Meijer,
P (Pakick) (m)

4ven zàalën
ÉP (Fíans) (m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

o

o

E;
I S M. (Seívaas) (m)

Totaal I'V



Zet in elk vakle één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijler.

Naam kandideal &
kandidaatnummer

Struijs,
J.P (John) (m)

Pag. 18 van 20

o

o

L

I
Kweekel.
A A (Adfl) (m)

Daamen.
J K (Jacques) (m)

2

3

3

Lijst 14 GOUD

1

Totaal



1 1
van Buuren.
M J. (i/'leindert) (m)

(,

1

1

Lvan der Velden,
P (Peteo (m)

6DedeÍ1.
W.J. (Wybren) (m)

j

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 19 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Jansen.
R. (RobeÍt) (m)

2

Bíonwasser.
M E J. (lvlaÍc){m)

3

de Jong-Kamst.
S (Shaíon) (v)

4

o

o

3 zTotaal

1

T



6. Verschillen mel de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

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

! Nee

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

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
slembureau

L\1+ G t52 t5?- D4 b\o"', ,:. <+ e-Í la i t I 
S e*. r J to t.L-

Vt t t+<t ,-t 
"\C/

It1s{ 2 Lt2 hq De blr"^,wc Jlz^^jb(tU I l+<- zn- Y1 tcc L.
L^ a-< L\r.\\d.

0,mnJ"P"

o

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


