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

tll
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I
226-W523-Huis van de Wijk De Bieb

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevens tijdens stemm ino

2l L

Adreílocatie slembuíeau

l-tt-^ / d L<'U bvh

AdÍes/locatie slembuÍeau

Dag Maand

2oLt
Openrngslijden (van - lol)

o'l 3o ]t

o

o

Deg Maand

f---]

1b Stembureaugegevens tijdens !glL!-nq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat

Datum rS
Tild (van - rol)

tr3 7oz3 LZ 5J oó Oó

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

B De telling vond in het stemlokaal plaats.

O Oe telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrÍving locatie

t:I oo

De verkiezing van de leden van het waterschàp Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring waterschap Hollandse Delta

í. Stembureau, locatie en openingstijden

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

Op€ningsltdèó (van . lot)

[-T-t [-ti
--T-- [-T-t
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Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bij de zitting aanwezig was

SHIFT í:
Aanwezig op het slembuÍeau

Dag Maand JaaÍ Tijd (van - lol)

H 6,RAa-NL - -D ( 70tl o6
^6

Koxee tí D.à 1024 ob 1n it q5

fn t5 O. '7O )-1 o() 3o l? qí
I 5 oa 7O 1.5 30 I q5

o SHIFT 2

Vooíellers Achteínaam Dag Maand TLjd (van - tot)

)- lq o3 LO Z1 'i( L{' oo o(]

)5 D3 2023 I ) ct öo oo

03 O7 ls q5 Oo oo

K o Anu)- l5 a7 ZO ZV IS Lt, oo

Chen IE tt3 20L3 I ) oo Oo QO

öo

TELLERS:

DaS líaand Ijd (van - tot)

o aOAfC) is o3 )oL3 Zi oo oo
i s (]3 2.o u \ Li oa oo oo

t5 q5
R

a

e.R

tà ta,,v\aV ob

L,V\

a-*L
t v Í

K

H do

2. Aanwezigheid stèmbureauleden

Oo

u)7-rlb 1

[-T [-T--
I--T--
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3. Aantal loegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geld i9e kiezerspassen

B

c

o

o

U gaat nu de stembi|eften 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 kandidaat

Aanta I ongeld ige stembiljetten G

Tel op +

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

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

E

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

Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

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

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal blanco stembiljetten

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

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

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

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vemeld hiercnder hel aantal keer dat de onderslaande siluahes zich hebben vootgedaan

Aantal keÍen dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndeí de anderc verklaÍingen en hel aantal keer dat deze situaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderslaande situaties zich hebben vooeedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(veÍmeld hietundet de andere verklaringen en hel aantal keer dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

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

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemmíng: het stemburcau ís moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de tellíng: 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 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.
L,gtpB! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

EB lr) lrA,L s

b aeL [.Lc'lPrs

o Èp- on) va,at
l/ U Q-U

4,1

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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

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

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

{
L u

ci v> tuiL
\

/^l

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

lt

hr;ru-La
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle slembureauleden die bijde telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al daze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuíeauleden

wr lÀ \( eucLrL c Itu ÈrtC

alctn Mc é II

o LeL

A '-'-l I 1c

o

,| I . [-{*noe^ - Nt:oeaberr;

2 r]

3

D.a4

5

6

7

1

2 Ro- i 'l oL (,,
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

en Lrjslneam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

a

a

I S ..è'I Waterschapspartii Hollandse Delta

.L L2WD

I l3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

II4 50PLUS

q
I5 COA

I 3 (,6 Hollandse Delta NatuuÍlij k

i I7 Water Natuurlijk

ó8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

Cí9 ChristenUnie

I'10 AWP voor water, klimaat en natuur

) ó11 BBB

q12 Partij voor de Oieren L
l13 JA21

I14 GOUD

3 o15 Belang van Nederland (BVNL)

Totaal: 3- Lí
I

I
t
iF
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o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2í)23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A

Pag. 10 van 10
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o

Stembureaunummer

2 2 6
Proces-verbaal

Dee[ B

In te vullen door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

ïeltafetnummer

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

('erre *\ %0 a»

Gemeente
Rotterdam

Waterschap Hol[andse Delta

LCS

lC Gaeaeo
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestald doot het stembureau (zie rubriek 3 van hel Noces-verbaal van
hel stemburoau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriflelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

A

o
B

c

2. Aantal gstelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E s4t
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het aotaalaanaal geaelde slembiljetlen ( E + F + G = H )

' Tel vnr dil onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

o

F Ll

G L1

s4I

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

O 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.

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

Í. Aantal toegelaten kiezers

D

H

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

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via íngevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

4.2 q8e

c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Íel op! ( 4.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

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

t.2 6o

Sq E

o
I Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal loegelaten kiezers en het aantalgetelde slembiljetten. Vermeld hoe

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

Mogelrke 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? I
o

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een aodere veÍklaring voor het verschil?
(venneld hierondeí de andere ve*laingon en hoe vaak et sp@ke van was)

h §ep-l A r.1 ftr?} 'rnqPr)t/"\rÀ

J

6

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

()

o.2

-: 
al ,r.- l, r.r ni,rl ,§Àon ,y,rrx>lo)"ezt
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Zrn er stembiljetten, stempassen, volmachlbewijzen of kiezeÍspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

I nee

tr Ja, eÍ 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 burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Liist 1 Waterschapspartii Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer
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1

o

o

26Moorman.
C. (Chíis) (m)

27Wesdoíp,
M.G J. (Mayke)(v)

28Westbroek.
H (Henk) (m)

29van Rhijn-
de Geus,
L íLenv) ív)

\
oL\

d
Rijsdijk,
C L.K. (Cicilia) (v)

Kalle,
J.H (Hans) (m)

2

3

I
Wesdorp,
A A (Arie) (m)

5van Bíugge,
PM.J. (Paola)(v) I

t

6Oosterlee.
B.J B (Rob) (m)

I

nl(-l
7de GraatÍ-

van Lith,
K J (Kaíen) (v)

BKumas,
F (Fatih) (m)

Speelman,
M. (Mart) (m)

ovan Egmond.
W A (Willem) (m)

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

10

11

Heijndiik,
H. (Bert) (m)

Kíomhoul.
N4. (Iraarten) (m)

12

13

14Boeren'de Snaijer,
A.A.A. (Anneke) (v)

15Verhoíst,
Y {Yvonne) (v)

Janssen,
M P (Marcel) (m)

Krajenbínk-Mernds
J (Janneke) (v)

16

'17

18

de Snaijer,
J (Jan) (m)

19de Jon9e,
J M.M (Jos)(m)

20de Bruine,
M W (Wilma) (v)

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

Vermeer,
A (Alice)(v)

21

22

23

D W C. (Dion) (m)

24't Mannelie
J J. (Johan)(m)

.L25Frt,

J.ÉJ. (Jan)(m)

i í I
Subtotaal 2

5 \Totaal (1 + 2)

S,oukes

lW.A (Wim) (m)

)

4 l

Ll

I

Subtotaal Í



L 31van Oorschol,
J.J M. (Frank)(m)

2van Ditmars.
T E (Terry) (v)

P6eterman.
lA G. (Theo) (m)

4Veenhurzen
H B (Bertine)(v)

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

)
6Boender,

H D. (Heleen) (v)

7Draesprong,
J.W.J. (Jan Willem) (m)

IGoudriaan.
R. (Richard) {m)

t9Wilbrink,
J. (Jorinde) (v)

4
10Speters,

D. (David) (m)

11Noordermeer-Swemmer,
M.C A (Tineke) (v) L

12van de Víeede.
M.L (tviarijn)(m)

)l-
13Berning-

Van Oostveen
C.M. lïni) (v)

14Boom
w M (Weíne0 (m)

15de Graad,
H A. (Henk) (m)

16de Kool,
AJ (Aad) (m)

17van Noort,
H L.A. (Leon) (m)

van Aíkel.
P (Peter) (m)

Ouwerkerk.
A. (Aat) (m)

18

1g

Lijst 2 VVD
Zet ln elk vakje één ciiíer. Begin rechts , mel het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

a

o

IIIU'ITotaal



\
1

q2van Lammeíen.
J (Joris) (m)

Veíbeek,
J. (Johan)(m)

\
4Lievense,

I (Íom) (m)

5Schaap,
W (Wylze) (m)

6van den Beíg,
J J. (Job)(m)

7van der Lrnden.
C A C (Lreke)(v)

8'I Hoen.
PW. (Petra) (v)

Robbemond
J [,!. (Jan)(m)

10Stengs'Nijhol,
J. (Hanneke) (v)

11van den Ouden
A P (Adri) (m)

12van Strjn,
B. (Bernhaíd) (m)

13Kickert-Schotting,
O A (Dorien)(v)

14GeeÍlings,
H (Harry) (m)

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakje één cijler. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Pag.7 van 20

o

a

Naam kandldaat &
kandldaatnummgÍ

-wiersma- 

--
den Dulk,

LlLH (Hennie)(v)

lTotaal m



+
1van Scheijndel,

A.N.M (Nico) (m)

ZondeÍvan,
N.M. (Natasja) (v)

Ll3Velders.
M.C. (Riet) (v)

Lajst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag.8 van 20

o

o

Totaal ]-Il4 1.l
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

51Winkels.
B B.T.T. (Branco) (m)

/2

\
Hartmann.
J.J.M (Josephine)(v)

van den Berg,
H (Henk) (m)

3

4

!
5de Kleík,

A (Arie) (m)

Oostenrijk,
TC. (Theo) (m)

2
van Kampen,
W E. (wim)(m)

7

van der Heijde-Keijzer,
N,l. (Marcella)(v)

10van de Pol,
M. (Max) (m)

van der SchaaÍ,
D. (Dirk) (m)

12van der Pols.
L C.P (Leo)(m)

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

)
I

14van der Velde.
J C.J. (Joar) (m)

15van Rossum,
N.A (Ellen) (v)

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

L ,-l

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

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

6

van Gelder,
L.A (Leo) (m)

8

11

Totaal



J
2
I

de Sutteí' Besters
M.J (Bia) (v)

van Mauík-de Graaí,
M.J. (Marjo)(v)

1

2

4Overwater.
L A. (Leen) (m)

Steehouwer.
H.J. (Henk)(m)

5Klapwijk,
J.O.B. (Jurgen)(m)

6van Nes-
de l\ran
P (PetÍa) iv)

I

I

I

10Faber,
J (Jacob)(m)

11Bendeís,
JPHM (Jos)(m)

12Olijve,
K. (Rien) (m)

\
Bosman.
C.J (Celeste) (v)

d6n Hollander.
C A. (Kees)(m)

13

14

15Hsijndiik,
M. (Maarten) (m)

16

17

l8

19

Steehouwer.
M.A (Michel) (m)

Middendoíp,
W.A A. (wim) (m)

van Slappen,
A. (Arie) (m)

Doedens.
E H (ÉrmeÍl) (m)

20Arnold,
E.F (Ed)(m)

21Klootwijk,
P (Pleun) (m)

22Pannekoek.
W (Wiebe) Ím)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van der Àreer.
R.C J H. (Rob)(m)

o Eoelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

Ouak.
A. (Aart) (m)

o

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

Holterhues.
FW (Frank) (m)

Pag. 10 van 20

7

8

I

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Huber,
J (Johan)(m)

43

23

24

b

26Horstmeieí.
PH. (Piet Hein) (m)

Schep,
J (Jan)(m)

27

Raad,
l. (les) (m)

29Roodzand.
J (Johan) (m)

30van de Zande
F (Ferdinand) (m)

31Vrijenhoek,
W.C (m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

33de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer,
M (Marian)(v)

van Maurik,
A L. (Adrie)(m)

34

35

36den Dnjver,
N.A J. (Jan) (m)

37Kloet,
A. (Adriaan)(m)

38Schelling,
G J (Bert) (m)

39Boender,
H. (Henk) (m)

40Bosland.
A P (Anthonie)(m)

41von Burg,
A R (Alexande0 (m)

42Pikaarl,
L. (Leon)(m)

a
) Subtotaal 2

ven de Linde
C I (Co0 (m)

25

3

(

I T-T-T-Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)



Liist 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste ciiíer

Mollema.
A. (Anne)(m)

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Raaphoísl,
E P (Eínst) (m)

26

29

30Zilverberg,
L. (Baítjan)(m)

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

31

41

45

46

47

49

A E. (Anneke)(v)
32

35

36

Eouwer-
van Schae,o F Femke

Seriese,
L. (Lennard) (m)

Kruil,
R (Rik)(m)

Briggeman,
Í.M. (Theo) (m)

Brouwer
A (Aard) (m)

38

Scherbeijn,
P P (Fhp)(m)

o
Steegh,
J PB.M. (John) (m)

van Burgel,
D. (Dirk)(m)

Klok,
lF (les) (m)

42

43

44

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

E
TJ

huurmans,
C (Íheo) (m)

Mout.
P (Piet) (m)

Kalkman,
B.C (Raymond) (m)

Blauw.
N. (Nienke) (v)

48

50

24

25

Blokhuizen.
A B (Alíred)(m)

Bood,
E C. (Eline) (v)

van den Hout.
A.Y (Annemarie)(v)

2A

39van t zelíde,
C (Kees) (m)

40Eoot
G (Gerben)(m)

L

6

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

Paler-von Wasserlhal.
M.J. (Marian)(v)

Hotlinga,
F H.H. (Folkert) (m)

10

11

13

14

15

2

3

5

7

8

I

van Geloven
K R (Konnie)(v)

Hopman.
M. (Mark) (m)

de Looí.
A E (Arend) (m)

Kooijman,
A. (Arie) (m)

Koí,
W (Wiesje) (v)

Lucas,
R. (Beyer) (m)

de Neef-Scholle.
Ml (Mirjam) (v)

van den Bogeíd
P (Pete0 (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

Slachter.
E.J. (Éllen)(v)

Rietvelt.
V.S. (Vincent) (m)

Fousert-Poeder,
C M C. (Claudia) (v)

16

17

18

19

21

22

van Dort,
l.N,l (lneke) (v)

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

van den Berg,
L4 (Manon) (v)

Kik,
NI (Binus) (m)

Kleinpaste,
G.J. (Gertjan) (m)

Gast,
J A (Ron) (m)

Subtotaal 1

L
l

Kievit,
J (Joost) (m)

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

4

6

't2

1

20

Gielbert,
L. (Leo) (m)

Verhagen,
D.J. (Dnk)(m)

Mesker,
C. (Cees) (m)

I
Haan.
R E.P (Rob)(m)

ll

-l

LSubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

u



1

2Staat.
B. (Bert)

Visser,
[,1 L. (Thijs)

4van den Berg.
A PJ (Alberl-Jan)

5Grinwis,
PC. {Peter)

6Houweling,
A (Adri)

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

8Breedveld,
J.S. (John)

9Hoogendooín
P. (Peteo

10Kardux.
A J (Aren-Jan)

't'l
van der Landen.
A (Aíie)

t2Lekkerkeík,
F.J (Frank)

13van Gurp,
A T (Adrie)

14Matze,
J.K (Johan)

15Kranendonk,
P (Pete0

16Born,
A.G.M. (Marco)

17den Besten.
A.J. (Aart-Jan)

18Stoop,
Í4. (Teunis)

Liist I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o

6

de Jong,
W(Wim) 5f

-_-]

E
lr

Totaal I



2
1Scheermeijeí

H.J P. (Har.y)

2Verkark.
J.W. (Job)

3Goeree,
A. (Andie)

4Schneider.
W (Willem)

5Oostra,
A. (Arjen)

6Tanis-Keiizer
PM (Elma)

7de Moed.
M.J. (Rini)

8Houtman,
E E. (Erica)

den Hollandeí
D. (Dirk)

10Tebrugge,
B.J (Bernard)

1'lvan Heemst,
J PC (Stan)

Hoek,
G.M. (Gerto)

13den Hartog
J. (Johan)

14Pipping,
C M (Conny) 2
Spaans.
E.J.M (Erik)

16Bestman.
D J. (Dirk Jan)

2
17La Rose,

M.B. (Maikel)

t
r8Grinwis-Díiesse,

M N. {Mrranda)

19van der Duijn Schouten
J. (Jacob)

20Koornneel,
M C. (tr1aíco)

21Sies,
S.J. (Setkin)

22Robrjn,
P (Piet)

Frölinq-Kok,
J.A. (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

O

o

Totaal

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

I

i-

l5
t-

l



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

Ol
1van Zeijl

F.J (Fokke) (m)

I

2Kraaij,
R (Ruud) (m)

van der Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadene) (v)

4Píins
F J (FÍed) (m)

5Troosl,
l. (lna) (v)

6va Zeiil.
B (Bas) {m)

.1
)

I

Totaal T-T;1)O



1
a
U

IHage-Barendregt
M N. (Maaike)

3
2van der Eiik,

PJ. (Pret)

Lagerwaard
J (Han)

i L4Sommeling.
C. (Coo

5wesdorp,
M. (Michelle) j

i
6

J (Jan)

I
7

J P. (Jan Piete0

8Oudijk,
M (tíarianne) I

IJacobs.
PE (Petía)

10Teílouw,
P (Peteo \

11Reedijk.
D (Dirk)

12van den Brink.
G (Geuí)

Lijst 11 BBB
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 20

o

O

ï 0Totaal



+
1Canton,

B (Bart)

4 o2Klompenhouwer
L.M (Lisa)

5
3van de Peppel,

S. (Sabrina)

van BÍoekhoven-van l\rieío. 4

R.N.D. (Renate)

L
5Onderdèlinden

S E (Suzanne)

6V6ndèrbos-Lambinon.
C. (Cees)

7den Boer,
R A A (Boberl)

8Faber,
A (Alex)

sBekkers,
A J.T (Lydia)

10
van der Holst,
D íDanielle)

L
1tGroenewege.

PJ L (Pieter)

Laist 12 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.1ó van 20

o

O

Totaal 'lilq



I 5
IRoos

S.M. (Servaas) (m)

I
2Kegel,

F.J. (Fred) (m)

3Meijer,
P (Patíick) (m)

I
4uen Zeelen

F P (Frans) (m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

o

o

2 7

(,

Totaal

/



L
1Sfuijs,

J P (John) (m)

2Kweekel.
A.A. (Adri) (m)

Daamen.
J.K. (Jacques)(m)

Liist 14 GOUD
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal [Tl tl



B
1van Buuren

M J (Meindert) (m)

2Jansen,
R. (Robert) (m)

3Bronwasser,
M.E.J. (Marc) (m)

4de Jong-Kamst,
S. (Sharon)(v)

q
r)5van der Velden

P (Peteo (m)

6Dedert,
WJ (Wybren) (m) 7

Laist 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Beqin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

olTotaal

2
alI

e)



Pag. 20 van 20

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

tr Nee

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesleld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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


