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

2 3 T

I I

I
231-WS23-Hervormde Kerk Pernis



Pag. 2 van 1.0

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

AdÍes/localre slembureau Oag Maand Op€ningslitden (vao - lol)

?,? r rg )
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o
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Adres/localie stembureau Dag Maand Openingslijden (van - tol)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaar ïrtd (van - tol)

Datum o 2o lz rToE ["lloó]

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ÉDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden
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1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

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

SHIFT í:
Aanw€zig op het slembuÍeau
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden

Voorellers Achternaam
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachlbewíjzen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen ?oS
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B 8r

Aa ntal qeldige kiezerspassen

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

a
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul híeronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E ),9 t

F 1
Aanta I ongeld ige stembiljetten

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

o

c C

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G
I

lo

3. Aantal toegelaten kiezers

?BAD

Aantal blanco stembiljetten

totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebÍachte stemmen

ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubríek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachle
stemmen

tubnek 4, ondardeel H)?

(/VEE, Ga dan door naar rubriek 6.
a lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande sítuaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemald hierondeí hel aanlal keet dal de onderclaancle silualies zich hebben vootgodaan

o
Aantal keren dat er een stemt iljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring as yooí het verschil
(vemeld hierondor da andori va*laringan en het aantal keer dal deze silualies ztch hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Er zijn minder stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn 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 as voor het verschil
(veímeld hierondot de andero ve*laringen en hel aanlal keer dat deze silua,es zich hebben vooígeclaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vormold hierondet hal aanlal koeÍ dal cle onclerclaancle siluèlies zich hebben vooíqedaan.



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanrvezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden 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 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 slembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

!gtg,;i noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

1,,,< 
?.--.t .,e*

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

(t.. - L/)^- ,.,.-^

o
Waren er onregelmatigheden of blzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een oÍ meer slembureauleden 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, activileiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen stembuíeauleden

o

o

( L,tÀ"J.

I&LJ \

t[,u \ur rL" vt,

t B.

l;I \,,.. o-rzl

@!9p; U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.
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j4

5

6

7

!1
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LrJslnummer en L Jstnaam

o

o
vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

í Waterschapspaíij Hollandse Delta ( I
o
O

2WD 5 )
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) t-J Z

4 5OPLUS .s

5 CDA (r S
6 Hollandse Oelta Natuurli.ik 5 ()

7 Water Natuurliik \ t
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) \ Lt

9 ChristenUnie q cl

í0 AWP voor water, klimaat en natuur I t4

ll BBB ) 3 )

í2 Partij voor de Dieren é O

í3 JA2í 6 .:

14 GOUD L,

15 Belang van Nederland (BVNL) í1

Íotaal: ? B I

__l

__l

I-l
-_]

-l
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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=À=
Stembureaunummer

Proces-verbaalo Waterschap Holtandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o 6 02

Naam

Tafetleider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

2 3 L

S Èrero.rc.,.:

k í.lt V rnl/ ,'VLn

Gemeente
Rotterdam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 13\

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rub ek 3 van hel proces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen ?od
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde siem- of kiezerspas) B ,r

o Aantal geldige kiezerspassen c ()

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

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

Aantal stembilietten met een geldige stem op een kandidaat E 7dl
F

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het tolaalaantal getelde slembiljeaten ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uilgebracht bijelkaat op

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

E Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring g€even voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of mindeÍ is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

?(99

G 1

+89

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat inl Q].ng I ?grniS

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal blanco stembiljetten a

H

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



Pag.3 van 20

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 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

Aantal geldige kiezerspassen ípas orn Íe stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming loegelalen kiezers door het gemeentelijk
stembuÍeau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelalen kiezers (D-2) en het aantalgetelde stembiljetlen (rubríek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn meér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

E Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ 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 verklaring 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?
(veÍneld hieÍondet de anderc veíklaringen en hoe vaak et sp@ke van was)

Hoe vaak is eÍ geen verklaÍing voor het verschil?

o.2

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

F Nee

tr Ja, er zUn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezeÍspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparle pakken woÍden verpakt en worden

verzegeld en overgebÍacht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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 lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lljst en per kandidaat

4. Bij gecombineerde stemmlngen
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Sjoukes,
w A. (Wim) (m)

Moorman,
C. (Chris) (rn)

26

Bijsdijk,
C L.K. (Cicilia) (v)

2 Wesdoíp,
N,l.G J (N4ayke)(v)

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

3 Westbroek.
H (Henk) (m)

van Rhijn-
de Geus.

29

L Len (v)

3

)-

o

o

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

24

25

L4

\

(t

t

3
gvan Brugge

P M.J (Paola) (v)

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

4

5

6

Wesdorp.
A A (Arie) (m)

de Graaí-
van Uth,
K.J. (Karen) (yL_
Kumas,
F. (Fatih) (m)

7

8

Speelman
M. (Mart) (m)

van Egmond,
W A (Willem) (m)

10

I

Smuldeís'Evers
R J. (Rosalie)(v)

Herjndijk
H (Berl)(m)

1l

12

Kromhout,
M (Maarten) (m)

Boeren-de Snaijer
AAA (Anneke) (v)

14

Verhorst
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M.P (Maícel) (m)

15

16

17de Snaijer,
J. (Jan) (m)

Krajenbrank-lvleinds,
J (Janneke) (v)

de Jonge,
J M À/. (Jos) (m)

18

19

20de Bíuine.
M.W. (Wilma) (v)

21

Vermeer,
A. (Alrce) (v)

DWC (Dion) {m)

22

23

Subtotaal I Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Fit,
J F.J (Jan) (m)

Lijst 1 Waterschapspartii Hollandse Delta

1

+t

-T-T-T-II
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o

1

1

13

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

__t

l qI
trLI \ t I

IliT.tE
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Zel in elk vakie één ciiÍeÍ. Begin rechls, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1van Oorschot.
J.J M (FÍank) (m) 3 ?

2van Ditmaís.
T E (Terry) (v)

3Peeterman.
T.A G. (Theo) (m) 5

4Veenhuizen,
H B (Bertine)(v) -1

1
Noorlman,
H J (Hein) {m)

6Boender,
H O (Heleen)(v) 2

7Díiesprong,
J W.J. (Jan Willem) (m)

Goudriaan.
R (Richaíd) (m)

Wilbíink.
J (Jorinde) (v)

I

I
3
1

10Spelers.
D. (David) (m)

11Noordermeer-Swemmeí
M.C.A. (Tineke)(v) 1

12van de Víeede.
M.L. (Marijn) (m) 2
Beíning-
Van Ooslveen.
C.M íTini)(v)

14Boom
W M. (Werner) (m)

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

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

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

18van Arkel
P (Peteo (m) 1

't9
Ouwerkerk,
A (Aa0 (m) 1

Totaal

13

l

ï

[ffi



a
1Wiersma-

den Dulk,
H.H (Hennae) (v)

2van Lammeren,
J. (Joris) (m)

,.

3Veíbeek,
J (Johan)(m)

4Lievense
Í (Tom) (m)

5Schaap,
W (Wylze) (m)

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

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

I
't Hoen,
P w (Petra) (v)

IRobbemond.
J.M (Jan)(m)

1
10Slengs-NijhoÍ,

J. (Hanneke) (v)

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

12van Strjn,
B (Bernhaíd)(m) a
Kickert.Schoning
D A (Dorien)(v)

14Geerlings,
H (Haíy) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel ln elk vakje één cljÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer

Pag. 7 van 20

o

o

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

lz
-la

tlc

'1

Tolaal Le



Ivan Scheijndel.
A.N.M. (Nico)(m) )

2Zondervan.
N.M. (Nalasja)(v)

3

Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

a

Tolaal

Velders,
À/l.C. (Riet) (v)

tqt
lct

t l
tt Itldl
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin Íechts, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

q 2
1Winkels,

B.B.Í.T. (Branco) (m)

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

I
3Hartmann.

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

I
van den Berg
H. (Henk) (m)

de Klerk.
A. (Arie) (m)

4

5

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

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

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

II

\ k,
Ivan der Heijde-Keijzer,

M. (l'/'larcella) (v)

10van de Pol.
M. ([rax) (m)

\
11van der Schaaf

O (Dík) (m)

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

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

\
14van der Velde.

J.C.J. (Joar)(m)

15van Rossum,
N.A (Ellen) (v) 1
Boeter,
J P (Jan) (m) \

---lI

16

Totaal T--T__T_T-]| | lól5 l
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2

1

1

_L

,1

13

l4

15

16

't?Middendorp,
W.A A (Wim) (m)

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

den Hollandeí
C.A (Kees) (m)

Herjndijk,
M (Maarten) (m)

Steehouwer
M.A. (Mrchel) (m)

1
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatsle ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de SutteÍ- Besters.
M.J (Bia) (v)

Hoíslmeier.
PH. (Piet Hein) (m)

26

Sleehouwer,
H.J. (Henk)(m)

2 Schep,
J. (Jan)(m)

van Maurik-de Graatf,
N,l J (Marjo) (v)

3 Raad,
I (les) (m)

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

4 Roodzand.
J. (Johan) (m)

29

Klapwijk,
J.D.B (Juígen) (m)

5 van de Zande.
F. (Ferdinand)(m)

30

van Nes-
de Man,
P {Peka) (v)

6 Vrijenhoek
W.C. (m)

31

7 Biemond.
W. (Willem) (m)

32
van der líeer.
RCJH (Rob)(m)

8 de Vogel
J (Jan)(m)

33

O
Boelhouwer
N.P (Nalhalie)(v)

Steehouwer.
M. (ftIaíian) (v)

34
Ouak,
A (Aart) (m)

10 van À/aurik.
A.L. (Adrie) (m)

35
Faber,
J. (Jacob)(m)

11 den DríjveÍ,
N.A J (Jan)(m)

36
Benders
J P H lvl (Jos) (m)

12 37
Olijve.
K. (Rien) (m)

Schelling,
G J (Bert) (m)

38

Boender
H (Henk) (m)

39

Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

40

von 8urg,
A.R. (Alexande4 (m)

41

Pikaarl,
L. (Leon) (m)

42

o 43
van stappen
A. (Arie) (m)

18 Huber,
J. (Johan) (m)

Doedens.
E H (Eimert) (m)

l9

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

20

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek.
W. (Wrebe) (m)

22

van Maurik,
S C (Samon) (m)

Hollerhues
F W (FÍank) (m)

24

25

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

van de Linde,
C B (CoD (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk

Kloet,
A. (Adíiaan) (m)

1 t
t

2tr

I
ï

ï

1

I

l
lI
II

-.1

I
_____r__________r_____-

1 l EI T=T lI l5t9l
-T---T--l_-rt
I I lblol



Lijst 7 Water Natuurlijk

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Lucas,
R (Reyeo (m)

de NeeÍ-Scholte
M. (MrÍjam) (v)

o
Hopman,
M (Mark) (m)

de Looí,
A.E (Arend) (m)

o
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Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Baaphorsl,
E.P (Eínsl) (m)

Scherbeijn.
P P (Flip)(m)

26

27

6

7

8

9

Gielbert.
L (Leo)(m)

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

van 't ZelÍde
C (Kees) (m)

Boot,
G. (Gerben) (m)

38

van Burgel,
O (Drrk) (m)

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

44

45

46

Sleegh,
J P R M. ÍJohn) (m)

Klok,
I É (les) (m)

Mout,
P. (Piet) (m)

39

40

41

42

47Schuurmans.
Í.J C (Theo) (m)

Rood.
E.C. (Eline) (v)

49

(,
Mollema,
A (Anne)(m)

Wilkens-
van Geloven

2

KR Konnre

I

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

Pater-von Wasserlhal
M J (Marian)(v)

3

4

5

Korf,
W (Wiesje) (v)

1

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

10

1l

-t2

13

14

15Rietvell
VS (Vincent) (m)

Kooijman,
A. {Arie) (m)

van den Bogerd
P (Pete4 (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

Slachteí.
E.J. (Ellen)(v)

Fousert-Poeder.
C.M.C (Cla'rdia) (v)

16

17

18

van den Berg,
M (N4anon)(v)

Kik,
M. (Rinus) (m)

Kleinpaste,
G J. (Gertian) (m)

Gast,
J.A (Ron) (m)

í9

20

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

21

22

23Blauw,
N. (Nienke)(v)

van Doí1.

lM. (lneke) (v)

24Blokhuizen.
A B (AlÍred)(m)

25

3l

30

33

34

36

28

29Meskeí,
C. (Cees) (m)

Zrlverberg,
L. (Bartjan) (m)

ven dèr Reé.
A H. (Arne) (m)

Briggeman,
Í.M. (Theo) (m)

Seriese,
L. {Lennard) (m)

Kruit,
R (Bik) (m)

A.E. (Anneke) (v)

Bouwer-
van Schie.
F (Femke) (v)

37Brouwer,
A (Aard) (m)

48Kalkman,
R C. (Baymond) (m)

Subtotaal 2

I 5Totaal (1 + 2)

Kievit,
J. (Joost)(m)

Zel ln elk vakje één cliÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

1

I

T' lu"**
ID]t!t!r)

l

t-

1

#
EI

I
43

l_+_

Subtotaal 1

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

50



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) Pag.72van20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o 18Stoop,
TA. (Teunis)

t
1de Jong

W (Wim)

I

2Staat,
I (Bert)

3Visser.
M.L. (Thiis) I

I
4van den Beíg,

A PJ (Albert-Jan)

Grinwis,
P C. (Peter)

Houweling,
A. (Adri)

5

6

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

8Bíeedveld
J S (John)

IHoogendooín,
P (Peler)

10Kardux.
A J (Aren-Jan)

Lekkeíkeík
FJ. (Frank)

11

12

van Gurp,
A T. (Adrie)

13

14

15

r6Born,
A.G.M. (Maíco)

17den Besten
A J. (Aart-Jan)

I

I
van der Lrnden,
A (Arie)

Matze,
J K. (Johan)

Kíanendonk,
P (Peteo

----l-

LL1rTotaal ,r.l



Liist 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cilÍer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Frölrng'Kok
J A (Jantien)

23

Pag. 13 van 20

o

o

3 a
1Scheermeijer,

H J P (Haíry)

2Veíkaik
J.W (Job)

3Goeree,
A. (Andie)

-1

Schneideí
W. (Willem)

Oostra.
A. (Arjen)

Tanis-Keijzeí
P t!.4 (Elma)

6

7de Moed.
M J (Binr)

Houlman,
E E (Enca)

den Hollander.
D (Drrk)

8

9

10Iebrugge,
B.J (Beínaíd)

van Heemst,
J PC (Slan)

12Hoek,
G.M. (Gerto)

l3den Harlog
J (Johan)

Pipping.
C.tr. (Conny)

Spaans,
E J M (Erik)

't4

15

16Bestman
D.J. (Dirk Jan)

17La Rose,
M B (Maikel)

l8Gíinwis-Driesse.
M N (Miranda)

19van deí Ouijn Schouten
J. (Jacob) 1

1

5

KoornneeÍ
M C (Marco)

Sies.
S.J. (Setkin)

21

20

22Robijn.
P (Piet)

1

1

4

_l5l

--.]

l

11
E

Totaal I re



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. L4 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1van Zei,l,
F.J. (Fokke) (m) f

2Kraai)
R (Ruud) (m)

qvan der Heiden-van deí Blom, 3

B J. {Bernadette) (v)

4Prins,
FJ. (Fred)(m)

)
5Íroost.

I (lna)(v)

I
6van Zeijl,

B (Bas)(m)

Totaal lIlII



Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

Zet in elk vakie één cijÍer. 8e9in rechts , met het laatste ciiler.

o

o

1

9 9
I \

2van der Eiik
PJ. (Piet)

3Lagerwaard,
J. (Han) a

1
4Sommeling

C (Co0

5Wesdorp,
M (N4rchelle) f

6

J. (Jan)

17

J.P (Jan Piete4

8Oudijk,
M. (Marianne)

IJacobs,
PE. (PetÍa)

10Teílouw,
P (Pete0

1
ll

12van den Brink.
G. (Geurt)

II

1 3 3Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hage"Barendregt,
M.N. (Maaike)

3

Reedrjk,

]D. 
(Dirk)

I

te

I



Lijst 12 Parlii voor de Dieren
Zet in elk vakje één cljÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

2 l
1

2Klompenhou'.!er,
L M. (Lisa) I I

\ b
3van de Peppel

S. (Sabrina)

van Broekhoven-van Mierlo. 4

B.N.D. (Renate) I
5Onderdelinden

S E (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon.
C. (Cees)

1
7den Boer.

R A A (Boberl)

8Faber
A. (Alex)

a
IBekkers,

A J T (Lydra)

10
van deí Holst,
D. (Danielle) 3

11Groenewege,
P J.L (Piete0

Íotaal [lZTi

Canton.

l! q|.t)



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

2Kegel,
FJ (Fred) (m) 3

3N,lerjer,

P (Patíick)(m)

Liist 13 JA21 Pag.77 van 20

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

van zaalen.
F P (Frans) (m)

4

\

o

o

LTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

L
lo

E]



1
1Struijs,

J P (John) (m)

2Kweekel,
A.A (Adíi) (m)

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

Pag. 18 van 20

Zel ln elk vakje één cijler. Begln rechts, mel het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Lijst 14 GOUD

r[[E



1van Buuren.
M.J (Meindert)(m) ,1

a
5

Jansen.
R. (Robert) (m)

Bronwasser.
MEJ (Marc) (m)

de Jong-Kamsl,
S. (Sharon)(v) 1
van dër velden
P (Peter) (m) 4

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Dedert.
W.J (Wybren) (m)

o

o

3

Zet in elk vakie één cilÍer. Begin rechts , met hèt laatste cijÍer.

2

3

4

5

6
I1_]

lgl

I|'*' I



Pag.20 van 20

ls er voor een oÍ meer lrsten sprake van een verschiltussen enerzijds 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?

tr Nee

o

Liislnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld dooÍ
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

\3 Jo2t ez 1 \)cc( Cto
(Jbs

ocíS qr\ óo CLel ezr aCr-t

\2. d"'oe\ 6o 6r zol qJ d.g {Pjr€eÍd€ Pc/§S

a

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

d Ja -, vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.

6'3


