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Rotterdam

Stembureaunummer

2
o Proces-verbaal

Waterschap Hollandse Delta

Dee[ A

a In te vul[en door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maaft2023
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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

Àdíes/localie slembureau Dag Maand Openingslitden (vao - lol)

t5 03 2oz3 01 q0

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

Adres/localre stembureau Dag Maand Openingsliiden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens §!!jgg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O €íDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

L(utcuL'pl.Srrtt

€10 CC

WÍI

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Tijd (van - tol)

2Àltrs

[-T-t

[E

;Jrrl )()2 )
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT í:
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Aanwezig op h6l stembuÍeau

Dag Maand Jaaí

SHIFT 2

Voorlelleís AchteÍnaam

Voorl€lleÍs AchleÍnaam
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

ïl]d (van - lol)
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3. Aantal toegelaten klezers
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Vul hieronder de aantallen geldige slempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bii D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen q3ï
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers as

B q3
Aantal geldige kiezerspassen c U

Tel op +

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zíjn 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 UL, I
Aantal bla nco stembiljetten F (

Aantal ongeldige stembiljetten G
.L

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

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o t-r-) t\)

H (-/f \-
ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.
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ls er een ve§chil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

6lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er zirn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vefineld hieíondar hol aantal kaet dat da ondeíslaande situaties zich hebben vooígedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet de andeíe ve*laíingen en heÍ aantal keq dal deze siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljeften er minder zijn geteld

o
Mogelijke ver*laingen voor hel verschil
Vormeld hiercndar hol aantal keor dat de oncleÍslaancle siluatios aich hebben vootgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de anderc vorklaingan an het aanlal keet clal deze situalies zich hebben voolgedaan)

:h'+ t. r h«'{t. t '}embrlnt rret rn c-nt§lco
cPoYrrks rrr fo.^t trh '-lc-rnrne€

I

J \

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

5. Verschll tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebÍachte stemmen

I

2Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd
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Hebben aanlvezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onlerecht geldig, ongeldig oÍ blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaal 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.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

? l\ iI fr ( eueÀ. W€ heLrbert clrf
r ,'(

C\ rl ?eo
ra v,I w,lc[e Sle tÏ rl ttr\t W O ral ct

Ja( (lr€t Ltt^l*. Lt rs bocs ujeílqelooen
7J---------Í

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmaligheden of bijzonderheden tíjdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍemt us was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en hel stemlokaal moest worden ontruimd, activileiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onrcgelmatigheden oÍ bijzonderheden en vermeld hoe vaak hiet sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

m uÍ v'&.n hLt w LT,t0(h cle
( ( A/

2-

6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bU de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p; U vult in rubiek I alleen de namen in.
veNolgens onderlekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

Namen slembureauleden

a
\

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

\ f\'ret t,. ,IVC,PV'|

2 É r rY-\\É.n
3 [ ,.)c.rn otrtW
4

5 rr-n C\\€i rt.i.* FeF

6

7
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lrlslnummer en Lrlslnaam

o

t
Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I Waterschapspartij Hollandse Delta x I

2WD ) o
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) ?

,i

4 50PLUS o

5 CDA I I

6 Hollandse Delta Natuurliik I 3

7 Water Natuurlijk 3 S-

8 Staatkundig Gereformeerde Panii (SGP) I

9 ChristenUnie I L
'10 AWP vooÍ water, klimaat en natuur 2 Lt

11 BBB u I
12 Partij voor de Dieren L S

l3 JA21 L 1.

14 GOUD L
15 Belang van Nederland (BVNL) I 9

Totaal: tl L I

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

I

__f_+
-ï-

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

3
a Proces-verbaal

Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

TettafeInummer

o

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

2 0

o

I 1_

4iJJc-
,1 .A,l,cj.l e* tr

Naam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

J ko^tLocatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreff, vult u dat in) c

Vul hieronder de aanlallen in zoals vaslgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het Noces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A Ltsr
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas) B q3

o Aantal geldige kiezerspassen c o

Het aantal tot de stemmlng toegélaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld door hel gemeentelijk stembureau/stemburoau voor het
openbaar lichaam.

E q6d
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaantal gëtelde stembiljetlen ( E + F + G = H )

Tel v@Í dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op.

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

xJa. 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 veÍklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

2. Aantal getelde stembiljetten

F b
G ,1

3BL
3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

uaaD

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

H



Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschil heeft het gemeentelÍk 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 (schriftelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas)

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

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er meer geteld?

O Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder 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 vefularing zijn.

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hieronder de andeÍe veíklaingen en hoe vaak er sprake van was)

4.2 3
8,2 3
c.2 /b

Pag. 3 van 20

Aantal geldige kiezeÍspassen ípas om le stemmen in andere gemeente)

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

D Nee

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

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

Noleer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dal is
aangetroffen.

a

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

o

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.



Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W A (wim) {m)

Ivloorman,
C (ChÍis)(m)

Wesdorp,
M G J (Mayke) (v)
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26

272Rijsdijk,
C L K. (Cicilia)(v)

29

o

o

A (Alice) (v)

D WC. (Dion) (m)

22

23

't Mannetie,
J J. (Johan)(m)

25

1

2A

1 V
t

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

1
4

5

6

Wesdoíp,
A A (Arie) (m)

o

1
8

I

1

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

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

10

1l

Herjndiik,
H (Bert) (m)

13Kromhout,
M. (t'raarten) (m) 1

4
I

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

Janssen,
M.P (Marcel) (m)

't5

16

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

de Snaijer,
J (Jan) (m)

Krajenbflnk-[4einds
J (Janneke) (v)

17

't8

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

de Bíuine.
t.4.W. (Wilma) (v)

t9

20

21van deí Sluis.
B.H (Bas) (m)

I

Fir,

J FJ (Jan)(m)

Iw""tbr""k
I 
H. (Henk) (m)

van Rhijn-

]de Geus,
lL (Leny) (v)

1

I

I van Brugge,

I 
P [il J (Paora) (v)

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

he c,íaatí-
van Lith.
K.l íKaren) ív)

E,,""
F (Fatih) (m)

8"""*
M lMart) (m)

t-

6
3

12

14

24

l

l -----T------

l
Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

T-t_l-W



Laist 2 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1 ovan Oorschot,
J J.M (Fíank) (m)

van Drtmars,
T E. (Terry) (v)

1

2

3Peeteíman,
T A G. (Theo) (m)

4Veenhuizen,
H 8. (Bertine) (v)

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

6Boender.
H O (Heleen)(v)

7Driesprong,
JWJ (Jan Willem)(m)

8Goudflaen
B. (Richaíd)(m)

9Walbíink,
J (Jorinde)(v)

10Speleís,
D. (David) (m)

11Noordermeeí-Swemmeí.
M.C.A. (Tineke) (v)

van de Vreede.
[rl.L. (lvlarijn) (m)

l3BeÍning-
Van Oostveen
C.M. (Tini) (v)

14Boom,
W.M. (Werner) (m)

l5dè Graad
H.A. (Henk) (m)

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

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

18van Arkel.
P (Peteo (m)

19Ouweíkerk,
A (Aao (m) L *

1

Pag. 6 van 20
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Totaal l EI



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakje één cijÍeÍ. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

qo

o

o

lL
)

1Wiersma-
den Dulk.
H.H (Hennie) (v)

1 .6
van Lammeren
J. (Joris) (m)

6Verbeek.
J. (Johan)(m)

34Lievense
Í (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wytze) (m) )

6van den Berg
J J (Job)(m)

7van der Linden.
C A C (Lieke)(v) (,,

1

1

't Hoen,
Pw. (Peka) (v)

Bobbemond.
J M. (Jan) (m)

8

I

L10Stengs-Nijhof,
J (Hanneke)(v)

1
1'lvan den Ouden,

A.P (Adri) (m)

12van Stijn,
B (Bernhard) (íÍ)

13Kickert-Schotting,
D A. (Oorien) (v)

14

Totaal

Pag. 7 van 20

2

l

Geerlings,
H. (Haíy) (m)

-E
---r---

? 3,Të



1van Scheijndel,
A N M (Nico) (m) q

2Zgndetvan.
N.M. (Natasja)(v) 5

3Veldeís,
lLc. (Riet) (v) 1

Lijst 4 SOPLUS
Zet ln elk vakje één cljÍer. Begin rechls, met hel laatslè cilÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Pag. 8 van 20
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Totaal lGl



,|

B B TT. (Branco)(m) 3
2Wegman,

G J M. (Mariin) (m)

3Hartmann.
J J N4. (Josephine) (v)

4van den Berg,
H (Henk)(m)

de Klerk,
A (Arae) (m)

6Ooslenrijk,
T.C. (Theo) (m)

7van Gelder.
L.A (Leo) (m) 1

Ivan Kampen.
W E. (Wim) (m)

Ivan der Heijde-Keijzer
M. (Maícella) (v)

í0van de Pol,
M. (N,lax) (m)

11van der SchaaÍ
D. (Dirk) (m)

12van der Pols.
LCP(Leo)(m)

13KeijzerWesthoeve,
E B (Liesbelh) (v) 1

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

15VAN ROSSUM,

N A (Ellen)(v)

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

Liist 5 CDA Pag. 9 van 20

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

o

o

1

tl

u
!

Ir*' I 1



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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besleís.
M.J. (Ria)(v)

Steehouwer
H J (Henk) (m)

van À,4aurik-de GraaÍÍ.
M J (Marjo) (v)

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

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

van Nes-
de Man.
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Naam kandidaat &
kaídidaatnummer

Hoístmeieí,
P.H. (Piet Hein) (m)

26

2A

29

30

2

4

5

Schep.
J (Jan) (m)

6

7

8

I

Baad,
I {les)(m)

Boodzand,
J. (Johan) (m)

vàn de Za de.
É (Feídinand) (m)

Vrijenhoek,
w.c. (m)

Huber,
J. (Johan)(m)

31

van der Meer.
R C.J.H {Bob)(m)

o Boelhouwer.
N.P (Natharie) (v)

Quak,
A (Aart) (m)

Faber,
J (Jacob)(m)

Benders.
J P H.M. (Jos) (m)

o

10

12

43

3

32

33

34

Biemond.
W. (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan)(m)

Steehouweí,
N.4. (N.4arian)(v)

35

37

38

36

van ÀIaurik.
A L (Adíe)(m)

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

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

Schelling,
G.J. (Bert) (m)

Boender.
H. (Henk)(m)

Bosland.
A P (Anlhonre)(m)

39

40

4'lvon Burg,
A R. (Alexander)(m)

42Pikaart,
L (Leon)(m)

?

1

1

1
13Bosman,

C.J (Celeste) (v)

14

15

16

17

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

Heiindiik,
lV. (lVaarlen)(m)

Steehouwer.
M A. (Michel) (m)

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

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

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

18

í9

21

20

van Stappen.
A (Arie) (m)

Doedens.
E.H. (Eimeíl) (m)

22

23

24

25

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

van Maurik.
S C (Simon) (m)

Holteíhues.
F.W (Frank) (m)

van de Linde,
C.B. (Co0 (m)

1

Totaal (í + 2)

1

Tl-ït
rlm

1

Olrjve
K. (Bien)(m)

11

1

l
l

Subtotaal 1 Subtotaal 2



Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandldaatnummer

4
Raaphorst,
E.P (Ernst) (m)

26

2 Gielbert.
L (Leo) (m)

27

KorÍ.
W. (Wiesje) (v)

3 Verhagen,
D.J. (D'ík)(m)

4 Mesker,
C. (Cees) (m)

van der Horsl
SJJ (Servaas) (m)

5 Zilveíbeí9,
L. (Bartjan)(m)

30

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

31
Lucas,
R (Reye0 (m)

7
A E (Anneke) (v)

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

Hopman,
lí. (t\4ark) (m)

8
Bouwer-
van Schie,

33

a F Femke
I Seriese.

L. (Lennard)(m)
34

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

t0 Kruil,
B. (Rik) (m)

Kooijman,
A (Aíie) (m)

11 Briggeman,
T.t\,1. (Theo) (m)

van den Bogerd
P (Pete0 (m)

12 Brouwer.
A. (Aard)(m)

Tanis,
P E (Peggy) (v)

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

38

Slachter,
E J. (Ellen) (v)

14 van l ZelÍde,
C. (Kees)(m)

39

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

15 Bool
G. (Gerben) (m)

van den Berg,
M (l,ranon) (v)

16 Scherberjn,
PP (Flip) (m)

Kik
M (Rinus) (m)

17 van Burgel
D. {Dirk) (m)o

Fousert-Poeder
CMC (Claudia) (v)

18 Steegh,
J.PR M (John) (m)

43

Klernpasle.
G.J. (Gerljan)(m)

Klok,
l.F. (les) {m)

44

Gast,
J A. (Bon) (m)

20 Mout,
P (Piet) (m)

45

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

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

46

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

22 Schuuímans,
T.J.C (Theo) (m)

Blauw,
N (Nienke) (v)

23 Kalkman,
B.C (Raymond) (m)

48

Blokhuizen,
A B. (AlÍíed) (m)

24 Bood,
E.C (Elrne)(v)

49

van den Hout
A Y (Annemaíie)(v)

25 50

3

p
1
C

J 4

Subtotaal 2

Kievrt,
J. (Joost) (m)

ÀIollema,
A (Anne) (m)

Wilk6ns-
van Geloven.

L K.B. (Konnie) (v)

Pater-von Wasserthal,
M.J. (Maíian)(v)

I

36

47

-I

ïl-
]

)4
]

)1

19

fr
tr

l
l

I

+l
+

de Looí,
A E (Arend) (m)

40

41

fl
-rE-l

_l_

+

E

ISubtotaal I

Totaal (1 + 2)

q l



5
1

I

2

3

de Jong,

Slaat,
B (Bert)

Visser,
M L. (Thris)

4van den Berg,
A PJ. (Albert-Jan)

5Grinwis,
PC. (Pele4

6Houweling,
A. (Adíi) 1

7van deí Duijn Schoulen
C A. (Kees)

8Bíeedveld,
J S (John)

9Hoogendoorn
P (Peter)

't0
Kàrdux
A.J. (Aíen-Jan)

1'lvan der Linden
A (Arie)

12Lekkerkerk,
F.J (Frank)

13van Guíp,
A.T. (Adrie)

14Malze,
J K. (Johan) 1

15Kranendonk
P {Peter) 1

16Born,
A.G.tí. (irarco)

17den Besten,
A J (Aart-Jan)

\

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o
Stoop,
Í.4. (Íeunis)

18

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

-

--ï------T

Totaal [[[1tT



1Scheermeijer,
H.J.P (Haíy) q

2Verkaik,
J.W. (Job) 1
Goeíee,
A (Andie)

4Schneideí,
W. (Willem)

5Ooslía,
A (Arien)

6Tanis-Kerjzer,
PiI (Elma)

7de Moed.
M J. (Brnr)

1_
8Houlman,

E E. (Erica)

den Hollander,
D. (Drík)

10Tebíug9e,
BJ (Bernard)

11van Heemst.
J PC {Slan)

12Hoek.
G M (Gerto)

13den HaÍlog
J. (Johan)

14Pipping,
C.t\.4. (Conny)

15Spaans,
E.J M (Erik)

16Bestman.
D.J. (Dirk Jan)

317La Rose.
M B (líaikel)

18Grinwis-Díiesse.
M N (Miranda)

19van der Durjn Schoulen.
J (Jacob)

1
20Koornneel.

[,4 C (lvarco)

1
21Sies.

S.J. (Setkin)

22Bobijn
P (Pie0

Fröling-Kok,
J A (Jantren)

Lijst 9 ChristenUnie
Zet an elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 20

o

o

1 ÉTotaal

q



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Zeiil,
B (Bas) (m)

Pag. 14 van 20

6

o

o

1van Zeijl,
F.J. (Fokke) (m) L

1
2Kíaaii,

R (Ruud) (m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B.J. (Bernadette)(v) .1
4Píins,

F.J (Fred) (m)

5Troosl,
I (lna) (v) 2-

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur

a

Totaal [ff,q]



3 t{Hage-Baíendregt
M N (Maaike)

2van deí Eijk,
PJ (Piel) 1

q3Lageíwaard,
J. (Han)

4Sommeling,
C. {CoD 4

1
5Wesdorp

M (i,/ichelle)

1
6

J. (Jan)

7Warnaer,
J P (Jan Pieter) 1

1-
8Oudijk,

M (Marianne)

9Jacobs,
PE (Petra)

.L
10ïerlouw.

P (Peter)

I1'lReedijk.
D (Drík)

12van den Brink
G (Geurt) 4

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begln rechls , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1

l

Totaal l r.*trl



3 31Canton,
B. (Bart)

1
Í)
d

2Klompenhouwer,
L M (Lisa)

1 53van de Peppel,
S. (SabÍina)

4van Broekhoven-van Mieílo
R N.D (Renate)

5Ondeídelinden,
S E (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon
C (Cees)

den Boeí.
R A A. (Robeít)

8Faber,
A. (Alex)

Bekkers,
A.J.T. (Lydia)

l0Vol-
van der Holst
D {Danie,le)

11GÍoenewege.
PJ L (Peleo

Lijst 12 Partij voor de Dieren Pag. 1ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

I

1

[_]7

I

Totaal WH



1Roos.
S M. (Servaas) (m) 1 q

2Kegel,
FJ. (Fred) (m) 7
Meijer,
P (Patrick)(m)

6
4van Zaalen,

F.P (Frans) (m)

Liist 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , mel het laalste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L7 van 20

o

o
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1Struiis,
J.P (John) (m) b

2Kweekel.
A.A. (Adíi)(m)

3Daamen.
J.K (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

O

o

Totaal

Pag. 18 van 20
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1van Buuren,
N.4 J (i/eindeí) (m)

(,
2Jans€n.

R. (Robert) (m) 3
3Bronwasser.

[rEJ (Maíc)(m)

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

)
5van deí Velden.

P (Peler) (m)

7

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één ciifeÍ. Begln rechts , met het laatste cijter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Dedeít.
W J (Wybren) (m)

Pag. 19 van 20
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o

o

Totaal

I

[[mm



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lljsttotalen

Pag.20 van 20

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschiltussen enezijds het aantal op deze lÍst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lUst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

D Ja -> Vul de navolgende tabelin en geef zo mogelijk een verklaing

LirstnummeÍ en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
dooa
slembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

o

o



Niet-ingeleverde
stembitjetten

Stembureau: 't .) .,/,.JO (nummer jnvuLLen)

Gemeente
Rotterdam

aWat schap
L 2 3

\

4 5 h 7 g 9_ 10

LL L2 13 t6 77 18

'=\,

tl ll4I{ 4rqlrrlttt


