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Gemeente
Rotterdam

a

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Ho[[andse Delta

Dee[ A

I

!r

2 2 7

I I

I
221-W523-Garagegebouw Maastunnel Zuidzijde

In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maartz023
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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

1a Stembu rea u gegeve n s tijdens stemmin o

t-L
Adres/locale slembureau

'Zë 'L 3

Dag Maand

I tlo t ))LU

LJ qí

Openingslrtden (van - lol)

l.)
I
I 3() zl (r(r

Openrngslilden (van - lot)

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

AdÍes/local e slembursau Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jad TJd (van ' lol)

Datum ErT;-l

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaals?

El De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

.LGo,

í. Stemburoau, locatie en openingstijden

n-t
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT í:

trFl
ni-ír^l
rÉ---]
r-:------=----llJ t t

Aanweziq op het slembureau

Daq Maand Jaat Tild (van - lol)

0(,
'U

if \c
tt (t 3O lJ 30

t D tl)- ora hl' \O til)o
[àr, n, i s I ö3 2 0L7 i ) )n

o SHIFT 2

Voorlelters Achlernaam DaS lilaand Titd (van'tot)

I 1 0] LO L3 tt 3c zv[ a

I +a LLI ó<)

oà 0 y(

rro? zu L1 I t 3Ö .? ,-l óo
D r rlc i LO Z1 rÍ 3ó -) -t oo

TELLERS:

Dag tíaand Ijd (van - tot)a Lac I c f.t t5 o3 'l-o 2 3 al OD '1 Cr lo
rrr I rö o3 Q a2'-\ ,LT rlO au\ OU

?r It oj ()

l5 0\ À

II
II

I .) L/'

( t c1 zc L+

t) t5 0'i
\ Q

2. Aanwezigheidstembureauleden

I

[61t0

TI

í

rT-
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3, Aantal toegelaten klezers

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

B 3t,

c í)

l (

)J

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zin 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 E f íB-q

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantal toegelaten kiezers niel gelik aan het aantal uitgebrachle slemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

1({

F

G §

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

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Totaal aantal loegelaten kiezeÍs ( A + B + C = D ) o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal blanco stembiljetten

H :t#l
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ls er een verschil lussen het aantal toegelaten kiezers (rubríek 3, onderdeel D) en hel aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, ondordeel H)?

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

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

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aanlal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan

(

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímeld hiercndor da anderc verl<latingen en hel aantal keer dal deze situaties zich hebben vooígedaan)

C

a

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder ziin geteld z
Mogelijke verklaingen voor het verschil
Veímald hierondor hol aantal kéet dal de ondeíslaando siluatias zich hebbon vootgedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd O

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veífield hieíonder de andarc vo*laàngen en het aantal keet dal deze situaties zich habben vooKpdaan)

C

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
.L

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

C.



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren gèuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereíkbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tídens 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 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.,gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en te ing?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin 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 onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

l)
.t

a

iett,t, ,tcchl yoal \:,j sL|ll i.or>>eí.

J."t !to'-' ^'

(

&ur u nln t n)'

\
-a -v'1 lr ,)
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dal zijn in elk geval de vooÍzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

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

/v4 Nl c./
Namen slembureauleden

2'L

L \i,- n

o (. \ L{,.,,

t 9*,r--.-.-

M [.-.LL,r,.'

o

8. Stembureauleden aanwezig blj de telllng

1

2

3

4 \

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Liislnumme. en Litslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

o

1 Waterschapspartij Hollandse Delta ,1 7
2WD \ (

3 Partii van de AÍbeid (P.v.d.A.) 5 ()

4 sOPLUS h

5 CDA B

6 Hollandse Delta Natuurliik t \
7 Water Natuurliik 5 I

8 Staatkundig GereÍormeerde Partii (SGP) \

I ChristenUnie 1 o
'Í0 AWP voor water, klimaat en natuur I 3
11 BBB ) í

12 Parti, voor de Oieren { 3

13 JA21 B

14 GOUD
ul

15 Belang van NedeÍland (BVNL) +

Totaal: Z 5 l!1

Ei



o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A

Pag. 10 van 10
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=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

AI.

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator tetha[
(bij tetverschitten)

7
o

o

2 2

kuuld Vrnn

Il . ,,r ql. 4-4

,A,D^t
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U itkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 2

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) -rd à
í. Aantal toegelaten kiezers

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

O

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

A
-13 3

B Jtt
c o

Hea aanaal aol de slemming toegelalen kiezors ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgeslsld door het gemoentelijk stemburcau/slemburaau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het aotaalaanlal getelde stembiljetlen ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht biielkaar op.

a

E 3ív
F I
G 0

3ÉÉ-

3. Verschil tuss€n het aantal toegelaten kiezers en het aantal getolde stembiljetten

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeÍt 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.

t( Nee, er is een onverklaard veGchil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

D zA't

2. Aantal getelde stembifietten

H

ls het aantal toegelaten kiezeB (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembilj€tten (rubriek 2 onder H) gelijk?
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gerneentelUk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 3]z
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) s.2 èt
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2 o

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er mindeÍ geteld?

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

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

1

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaÍing vooÍ het verschil?
(vemeld hiarondet de andeíe verklaingen en hoe vaak et sp@ko van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 4

o.2 3LL

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

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

Hoe vaak is eÍ een stembaljet te veel uitgereikt?



Pag. 4 van 20

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

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

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouderíhet 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 ltist één of tuvee.)

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sioukes,
w.A. (Wim) (m)

D W C. (Dion) (m)
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o

o

)
Riisdijk,
CLK (Ciciha) 1v)

Kalle,
J H (Hans) (m)

2

3

van Brugge,
PM.J. (Paola) (v)

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

4

5

6

Wesdorp.
A A (Arie) (m)

1

de GraafÍ-
van Lith,
K.J ÍKaren) (v)

6
Kumas.
F (Fat'h) (m)

Speelman.
M (Marl) (m)

8

9

't0
van Egmond.
w A. (willem) (m)

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

Kromhoul,
t'/. (t'raarten) (m)

11

12

13

Heijndrik,
H (Berl) (m)

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

Janssèn.
M.P (Marcel) (m)

15

r6

17

Verhorst.
Y (Yvonne) (v)

de Snaijer,
J (Jan) (m)

18Krajenbrink-Meinds,
J (Janneke) (v)

de Jon9e,
J tí.Ní. (Jos) (m)

de Bruane,
M W (Wilma) (v)

19

20

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

Vermeeí,
A (Alice)(v)

Fir,

J.FJ. (Jan)(m)

26Moorman.
C. (Chris)(m)

Wesdoíp,
M.G J (Mayke)(v)

2AWestbroek,
H (Henk) (m)

29van Rhijn-
de Geus,
L. {Lenv) (v)

q Subtotaal 2

qTotaal (1 + 2)

'I Mannetie.
J.J (Johan)(m)

24

1 e0

21

tr
tr

Subtotaal 1 t)
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7

I

't5
de Graad,
H A (Henk) (m)

16de Kool,
A.J. (Aad)(m)

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

18van Aíkel
P (Peler) (m)

19Ouwerkerk,
A. (Aal) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummèr

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

van Dilmars,
Í E (Teíy) (v)

2

Peeterman.
T.A.G. (Theo)(m)

3

Veenhuizen,
H B. (Bertine) (v)

4

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

5

Boender,
H.D (Heleen) (v)

6

DÍiesprong,
J W.J (Jan Willem)(m)

7

Goudíiaan.
R. (Bichard) (m)

8

a
Wilbrink,
J. (Jorinde)(v)

SpeteÍs,
D. (David) (m)

10

Noordermeer-Swemmer.
M C A. (Tineke) (v)

í1

van de Vreede
M.L (Marijn) (m)

12

Berning-
Van Oostveen,

13

CM rnr

8oom,
W M. (Werner) (m)

o

b

14

1

Totaal
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1

1

1

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Wiersma-
den Dulk,
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HH nte

van Lammeren
J. (Joris)(m)

2

3

4

5

6

7

8

Verbeek.
J.lJohan)(m)

Lievense.
T (Íom)(m)

van den Berg.
J.J (Job) (m)

Schaap,
W. (Wytze) (m)

o
't Hoen.
PW. (Petra) (v)

Robbemond.
J.M. (Jan) (m)

van der Linden.
C A C. (Lieke) (v)

Stengs-Nijhol,
J (Hanneke)(v)

Kickert-Scholting
O.A (Dorien)(v)

Geerlings.
H (Harry)(m)

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

van Stijn.
I (Bernhard) (m)

10

l1

12

t3

14

o

s à

1

1

r
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Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Scheiindel,
A.N.M. (Nico)(m)

ZondeNen.
N.M. (Nalasja)(v)

Velders.
M C. (Riet) (v)

Pag.8 van 20

2

3

o

o

\

1

Totaal



Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Z
1Winkels,

B.B.T T. (Branco) (m)

2Wegman,
G J.lv'|. (Marijn) (m)

5
3Hartmann,

J.J.M. (Josephine)(v)

4van den Beí9,
H. (Henk) (m)

5de Klerk,
A (Arie) (m)

6Oostenrijk,
Í.C. (Theo) (m)

7van Gelder,
L.A. (Leo) (m)

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

van der Heijde'Keijzer,
M (Marcella) (v)

van de Pol,
N.4 ([Iax) (m)

10

11van der SchaaÍ.
D. (Dirk) (m)

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

Keiizer-Westhoeve
E.B. (Liesbeth) (v)

van der Velde.
J.C.J. (Joar) (nr)

'13

't4

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

2_
16Boeter,

J.P. (Jan) (m)

+Totaal

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



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Ís.
M.J (Bia) (v)

Sleehouwer,
H J. {Henk) (m)

2

a

o

tr\

van Maurik-de GraaÍi,
M.J (Marjo)(v)

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

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

6van Nes-
de Man,
P (Petía) (v)

van der MeeÍ.
R.C J.H. (Rob) (m)

Boelhouweí,
N.P (Nathalie) (v)

7

8

IOuak,
A. (Aart) (m)

Faber,
J. (Jacob) (m)

Benders,
J.PH.M (Jos) (m)

10

'11

Olijve,
K. (Rien) (m)

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

12

13

3
14den Hollander,

C A (Kees)(rn)

15Heijndijk,
M. (Maarten) (m)

Steehouwer
M A (Michel) (m)

Middendorp,
W.A.A. (Wim) (m)

16

17

18van Stappen,
A. (Aíie) (m)

Doedens,
E.H. (Eimert) (m)

Arnold,
E.B. (Ed) (m)

19

20

21

van Mauík.
S.C (Simon) (Ín)

Holterhues,
FW. (Frank)(m)

23

24

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

25van de Linde,
C B (Co4 (m)

26Hoístmeier,
P.H. (Piel Hein) (m)

27Schep,
J. (Jan) (m)

28Raad,
l. (les) (m)

Boodzand,
J (Johan)(m)

van de Zande,
F. (Feídinand) (m)

29

30

31Víjenhoek,
W.C. (m)

32Biemond,
W (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer.
M. (N.4arian) (v)

34

35van À,4aurik,

A.L (Adrie) (m)

den Drijver,
N A J. (Jan)(m)

Kloel,
A. (Adriaan) (m)

38Schelling,
G.J (Berl) (m)

39Boendeí,
H. (Henk) (m)

Bosland,
A P (Anthonie) (m)

von Burg,
A.R (Alexande0 (m)

41

40

42Pikaart,
L. (Leon)(m)

43Huber,
J (Johan)(m)

oSubtotaal 1

1

5

Klootwijk,
P. (Pleun) (m)

22

36

\

Totaal (1 + 2)

Subtotaal 2
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Lijst 7 Water Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema
A (Anne) (m)

Wilkens'
van Geloven
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Lucas
R (Reye4 (m)

de NeèÍ-Scholle.
M (Miriam) (v)

o
Hopman,
M. (Mark) (m)

Korf.
W (wiesie) (v)

van deí Horst,
S J.J (Seryaas) (m)

Pater-von Wasserthal.
M J (Manan) (v)

de LoofÍ.
A.E (Aíend) (m)

KR K nn

Hottinga,
FH H (Folkerl) (m)

Kooijman,
A (Aíie) (m)

2

3

4

5

6

7

8

I

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

RaaphoÍsl,
E P (Ernsl) (m)

van deí Pol-Loomans.
L (Li€s) (v)

Schuuímans.
T.J.C (Theo) (m)

Rood,
E C (Eline)(v)

Kalkman.
R C. (Raymond) (m)

48

49

50

26

47

van den Bogerd,
P. (Pereo (m)

't0

11

12

't3

14

l5

16

17

18

l9

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

Slàchlèr.
E J. (Ellen) (v)

Bretvell.
VS (Vincenl) (m)

van den Berg.
M (Manon) (v)

o
Kik,
M. (Ranus) (m)

Fousert-Poedeí.
C M.C. (Claudra) (v)

Kleinpaste,
G J (Gerljan) Ím)

Gast,
J A (Ron) (m)

van Dorl.
l.M (lneke) (v)

Ruiteí,
H.J W. (Hein) (m)

Blauw
N (Nienke) (v)

Blokhuizen.
AB (Alfred) (nr)

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

46

20

23

24

t

27

28

Gielbert
L (Leo)(m)

Verhagen,
D J. (Dirk) (m)

lreskeÍ,
C (Cees) (m)

30Zilveíbeí9,
L. (Bartjan) {m)

31van der Ree.
A H (A.ne)(m)

A E. (Anneke) (v)

t33Bouwer-
van Schie,
F. (Femke)(v)

34

36

Seriese,
L. (Lennard) (m)

Kruit.
R (Bik) (m)

Briggeman
ï.1, (Theo) (m)

Brouweí
A. (Aard) (m)

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

van 't Zelíde
C. (Kees) (m)

38

39

40Boot,
G. (Geíben) (m)

S16egh,
J.PR.tr. (John)(m)

4'l

42

43

44

45

Scherbeijn,
P.P (Flip)(m)

van Burgel.
D. (Dirk){m)

Klok,
l.F (les)(m)

Mout.
P (Piet)(m)

I

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

25 Kievrl,
t) (m)

Zet in elk vakie één cijler. Begln rechts, met het laatste ciiÍer.

29
I

21

E
mm



1
1de Jon9,

2Staat,
B. (Bert)

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

8Breedveld,
J S. (John)

10Kaídux,
A.J. (Aren-Jan)

í1van der Linden.
A (Aíie)

Lekkerkeík,
F.J (Frank)

van Gurp,
A.T. (Adrie)

14Malze,
J.K. (Johan)

15Kranendonk
P (Pete0

't6
Born,
A.G M. (Marco)

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

18Stoop,
T.A. (Teunis)

Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag. 12 van 20

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

Naam kandidaat &
kandideatnummer

Visser, 3

M L. (Thijs)

van den Berg,
A.PJ. {Albert-Jan)

4

Grinwis,
P.C. (Pete0

5

Houweling,
A (Adri)

6

o

o

1Totaal

Hoogendoorn,
P (Pete0

12

13



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

)

Spaans,
E.J.M (Eík)

't5

23

1 ?.

I

1

2

Goeree,
A. (Andie)

4Schneider.
W. (Willem)

L1

5

6

7de líoed.
M.J (Bini)

Oostra.
A. (Aíjen)

Tanis-Keijzer,
PM. (Eha)

10

11

8Houtman,
E.E (Erica)

den Hollander.
D. (Dirk)

Tebrugge,
B.J (Bernard)

van Heemst,
J.PC. (Stan)

12Hoek
G lí (Gerto)

13den Hartog,
J. (Johan)

14Pipping,
C.N,1 (Conny)

't6

17 L
18Grinwis'Driesse.

M.N. (Miíanda)

19van der Duijn Schouten,
J (Jacob)

Koornneel,
M.C. (Marco)

7
21Sies,

S.J. (Setkin)

22Robijn,
P. (Piet)

Fróling-Kok,
J.A (Jantien)

20

lBestman,
I D.J. (Dirk Jan)

lM.B 
(i,laikel)

Naam kandldaat &
kandldaatnummsr

Scheermeiier.
H.J.P. (Haív)

Verkaik,
J w (Job)

I

H

I
I

I
1l

Totaal l tr



5

L

L1

Z

Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijÍer. Begln rechls, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

van Zeijl,
FJ (Fokke) (m)

Kraaij,
B (Buud)(m)

Pag. 1.4 van 20

2

van der Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadette) (v)

Pnns,
FJ (Fíed) (m)

Taoost.
l. (lna) (v)

van Zei)|,
B (Bas)(m)

4

5

6

o

o

\ 3

I

Totaal



.) L_i
Hage-Baíendíeqt,
M.N (Maaike)

n

)

7

J P (Jan Piete0 I
IOudijk,

tr. (t',4arianne) q
9Jacobs,

PE. (Pelra)

10Teíouw,
P (Peleo i

1'lBeedrjk
D. (Oiík)

12van den Bíink,
G (Geurt)

Laist 11 BBB
Zet in elk vakie één cliÍer. Begln rechls , mel het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Eaik,

PJ (Piel)

Pag. 1.5 van 20

Lagerwaard
J (Han)

Sommeling,
C (Cor)

J. (Jan)

Wesdorp.
M. (Michelle)

2

3

4

5

6

o

o

3 5

1

Totaal



ICanton.
B (Bart) o o

2Klompenhouwer,
L M. (Lisa) 2 2

3van de Peppel
S (Sabrina)

van Broekhoven-van Mierlo. 4

R.N.O. (Renat€)

5Onderdelnden.
S.E. (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon
C. (Cees)

7den Boer.
B A.A {Roberl)

8Faber,
A. (Alex)

Z
Lt

r0
van der Holst
O (Danielle)

1lGroenewege,
P J.L (Piete0

Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zel in elk vakie één cijfer. Begin rechts, mel het laatsle ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bekkers.
A.J.T. (Lydia)

Pag. 1ó van 20

o I

O

b I

l4
!_q

2

Totaal



5
1Boos.

S M (Servaas) (m)

2Kegel,
FJ. (Fíed) (m) a

3[.4eiier,

P (Patrick) (m)

1

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van Zaalen,
FP (Frans) (m)

Pag. L7 van 20

4

o

o

Totaal ]B



I
2Kweekel,

A A. (Adri) (m)

,lDaamen,
J.K. (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Struijs,
J P (John) (m)

Pag. 18 van 20

o

o

(.1

I

Totaal

_TT



(>

2

4de Jong-Kamsl
S (Sharon) (v)

van der Velden.
P (Peteo {m)

6Dedert,
W J. (Wybren) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Buuren.
M J (Meindert) (m)

Pag. 19 van 20

o

a

Totaal

Jansen.
B. (Robert) (m)

I tr". ,""*.
N/l E J. (Marc) (ml

1

\

trIt
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

D Nee

o

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lrsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembuÍeau

Reactie gemeentelÍk stembureau op het verschil

r aDh I a 4 .sle,*, woaa,xr l)rt L

| +-tnV li
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J
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tl CU- 2,: A I 1 sL,. JÍ{a I '.. r L
J

'ö

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

J


