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Proces-verbaa! 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 Stembureaugegevens tijdens stemming

Adíes/local e slembuÍeau Dag Maand Open,ngstlden (van - lor)
.1.5 

L IS o1 ?oL1 öl 3o ,LI oa

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

Adres/locatle slembuÍeau Oag Maand Openingslljden (van - lol)

WIA

1b Stembureaugegevens tijdens !g!!!!S (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jad Trtd (van-lot)

Datum a

o
Waar vond de lelling (op lijstniveau) plaats?

SDe telling vond in het slemlokaal plaats.

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

\ tl

A

1, Stembureau, locatie en openlngstijden

tï DT,

[T ]



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Aanwezig op hel slembuÍeau:

Dag Maand Jaat
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A. B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aa ntal geldige stempassen lqL
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

qo

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blànco stembiljetten F ou
Aantal ongeld i9e stembiljetten G o2J

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

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

o

c 1

33L

E
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige kiezerspassen

o

4. Aantal uitgebÍachte stemmen

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 (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen

@bnek 4, onderdeel H)?

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

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

Mogelike verklaringen voor het verschil
Verrneld hieíonder hel aanlal keer dat de ondeístaande situalies zich hebben vooígedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor hel verschil
(veÍfield hieíondet de andeaa varklaringen en het aanlal keer dal doze situalies zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

Er zirn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin 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 is voor het verschil
(varmold hieronclet c!è anderc ve*latingon en hel aantal keeí dal clezo silualios zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hiercndet hel aanlal keei dat de onderslaande situalies zich hebben voorgedaan.



a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of 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 kiezeL

Omschrijf de onregelmatígheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was

L9t9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden

tr il
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon ín 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 ís oniuist.

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

n ul

n\l-T
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Lg!98 U vult in rubriek I alleen de namen in.
Veívolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

tl/,/
Namen slemb!Íea!leden

o

(,1. \uv
l./t () I0.

o

8. Stembureauleden aanwezig blj de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle slembureauleden die bij de lelling aanwezig zijn.
Dat zin in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

1

2 7r'í l7/,,n,>/ttrr +

73

t)^t4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lljslnummer en Lrlslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

a

o

I Waterschapspartij Hollandse Delta q Ll

2WD I 19

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) x E
4 5OPLUS t &
5 CDA t 3
6 Hollandse Delta Natuurlijk t q
7 Water Natuurliik t -9
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 9
I ChristenUnie 1

10 AWP voor water, klimaat en natuur C] t
,I ,I BBB 5 5
12 Partii voor de Dieren r_ a
't3 JA21 n L,

14 GOUD I

'15 Belang van Nederland (BVNL) q

Totaal : 3 I q

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

C

CI

l



Pag. 10 van 10

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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.tÀ= Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

2

Dee[ B

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

Teltafelnummer

2\tr

Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

o

3 2

ka, n,\rr,: Plr-u, , n,

S^^n.- R",

Proces-verbaal t

Waterschap Hollandse Detta
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau Z3Z

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) lloLt\LÉt \t í T72

o

Aantal geldige stempassen A Zqt
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde st€m- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezenipassen

Hea aantal tol de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

B

c i

Vul híeronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentolijk slembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 32q
Aantal blanco stembiljetten

Het lotaalaantal getelde stembiljetaen ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uilgebracht bij elkaar op

a

F l''

G
I

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

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

( Ja. Ga verder met rubriek 4

fl Nee, maar het slembureau heeft een verklaring gegeven vooÍ het verschil. Vul hierondeÍ het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is g€teld, en neem de verklaÍingen over. Ga daama verder met rubriek 4.

í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hierondor de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het Noces-verbaal van
het stembureau).

D D-

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

H 211

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



Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde verschil heeft het gemeentelík stembuÍeau de slempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal qeldige stempassen 4.2 ) (1 
I

Aantal geldige volmachtbewiizen (schriftelik oÍ via íngevulde stem- oí kiezerspas) 8.2 39
Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente) c.2 I

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

ts het aantat toegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembilielten (rubriek 2 onder H) gelijk?

331

o
I Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

vaak hier sprake van was. Er kan meeÍ dan één verklaing zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
VeÍmeld 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?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hierondet da andeíe ve*lanngen en hoe vaak ar sprake van was)

Pag. 3 van 20
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Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?



Pag. 4 van 20

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

tr Nee

f Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewrzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

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

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecomblneerd6 stemmingen

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

5. Aantal stemmen per llJst en per kandldaat



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta Pag. 5 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Sjoukes,
W A. (Wim) (m)

À/1oorman,

C (Chris) (m)

26

Rijsdi,k,
CLK (Cicalia) (v)

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

27

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

3 Weslbroek,
H (Henk) (m)

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

4 van Rhijn-
de Geus.

29

L Len

van Brugge.
P ti1 J. (Paola) (v)

5

Oosteílee.
B.J B. (Rob) (m)

6

a

O

25

4 q

-L

)

L

de GraatÍ-
van Lath.

K J (Karen) (v)

8Kumas,
F (Fatih) (m)

Speelman.
M (Mart) (m)

4

I

1

10

11

't2

13

van Egmond,
W A (willem) (m)

Smulders-EveÍs.
R J {Rosalie) (v)

Heijndiik,
H (Bert) (m)

Kromhoul,
L4. (Maarten) {m)

14Boeren-de Snaijer,
AAA (Anneke) (v)

í5Veíhorst,
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M P (Marcel)(m)

Kraienbrink-Meinds,
J (Janneke) (v)

t6

17

18

de Snaijer,
J (Jan) (m)

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

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

19

20

1

D.W.C. (Dlon) (m)

21

22

24

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

Vermeer,
A (Alice) (v)

t Àrannetje,
J J (Johan) (m)

4 6 4_Subtotaal 2

Frt,

J.F.J. (Jan) (m)

___l

1

7

t

I
I l

l 74
Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)



Liist 2 VVD
Zet ln elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. ó van 20

o

o
Ouweíkeík,
A (Aat) (m)

19

1 l
1van Oorschot.

JJM (Fíank) (m)

2van Ditmaís,
TE (Terry) (v) 4

1

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

L
4Veenhuizen,

H B (Bertine)(v)

5Noortman,
H J {Hein) (m)

6Boender.
H D. (Heleen) (v)

7Díiesprong,
J.W J. (Jan Willem) (m)

IGoudriaan
R (Richard) (m)

IWilbrink,
J. (Jorinde) (v)

't0
Speters,
D (David) (m)

llNoordermeer-Swemmer,
[4CA (ïneke) (v)

12van de Víeede,
M.L (Marijn) (m)

13Berning-
Van Oostveen
C M (Tini) (v)

14Boom,
W M. (Weíne0 (m)

15de Graad,
H A (Henk) (m) L
de Kool,
A J (Aad)(m)

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

16

17

18van Arkel,
e (Peter) (m)

Totaal 37



2 1
1Wiersma-

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

)2van Lammeíen
J. (Joris) (m)

3
3Verbeek,

J. (Johan) (m)

4Lrevense.
T (Tom)(m)

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

9Botbemond.
J M. (Jan)(m)

1
10Stengs-NijhoÍ

J (Hanneke) (v)

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

12van Strjn,
B (Bernhard) (m)

13Kickert-Schotling,
D A (Dorien) (v)

14Geeílings,
H (HaÍy) (m)

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

Zet an elk vakie één ciiÍer. Begln rechts , met hèt laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Schaap,
W (Wytze) (m)

5

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

6

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

7

o

o

LTotaal

l
I

l

I Id



\\

5
2Zondetvan.

N.M. (Nalasja)1v)

2Velders,
M C (Rrel) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍèr. Beqin rechts , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Scheiindel,
A.N.l',4. (Nico)(m)

Pag. 8 van 20

O

o

\Totaal

1

tr



91

I

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

2Wegman.
G J M. (i,Iarijn) (m)

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)

Ivan der Heijde-Keijzeí,
M (Marcella)(v)

10

I

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

11van deí Schaaí.
D (Dirk)(m)

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

't3
Keijzer-Weslhoeve,
E B. (Liesbeth) (v)

l4van deí Velde.
J.C.J. (Joao (m)

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

16Boeter,
J P (Jan) (m)

Pag.9 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

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

8

o

o

Totaal

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

-H

+
ï lt

ï

+
T

i

ll Ir13l
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1

1

7

\

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik
zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

de Sutteí- Beslers
M J (Rra)(v)

Steehouwer
H J (Henk) (m)

Pag. 10 van 20

van Mauíik-de Graaí.
M.J. (Maíio) (v)

2

3

4

5

Pikaart,
L. (Leon)(m)

Hubeí,
J (Johan)(m)

Oveíwater,
L A. (Leen) (m)

Klapwijk.
J O.B. (Juígen)(m)

van Nes-
de Man

6

van der À/eer.
R.C J.H (Rob) (m)

o
Boelhouwèr
N.P (Nalhalie) (v)

Ouak,
A (Aart) (m)

Fabeí,
J (Jacob)(m)

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

Petr4lu

8

I

7

10

11

'13

14

t5

16

t7

18

Í9

21

Olijve,
K (Bien) (m)

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

den Hollander.
C.A (Kees) 1m)

Heijndijk,
M. (Maa(en)(m)

Sleehouwer,
M.A (Michel) (m)

o
Middendorp,
WAA (Wim)(m)

van Stappen,
A (Arie) (m)

Ooedens,
E H (Eimert) (m)

lnrnoto.
le n tea)t.)
Klootwik.
P (Pleun) {m)

Pannekoek,
W (Wiebe) (m)

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

Holterhues.
F.W. (Frank) (m)

42

20

22

23

24

HoÍstmeier
P.H. (Piel Hein) (m)

van de Zande.
F (Ferdinand) (m)

26

29

30

Schep,
J. (Jan)(m)

Raad,
l. (les) (m)

Roodzand.
J. (Johan)(m)

3'l

32

33

Vrijenhoek,
W,C, {M)

Biemond.
W. (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan) (m)

Steehouwer.
M. (Maíian) (v)

van MauÍik,
A.L. (Adrie) (m)

34

35

36

37

38

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

Kloet.
A. (Adriaan)(m)

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

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

von Burg,
A R (Alexander)(m)

41

39

40

Boender.
H. (Henk)(m)

L l)Subtotaal 2

1 14Totaal (1 + 2)

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

25

1

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l

I

3

I

I

4Subtotaal 1
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema.
A (Anne) (m)

Raaphorsl.
E.P (Ernsl) (m)

26

Wilkens-
van Geloven,

2 Gielbert,
L (Leo)(m)

27

KR Konnie
3 Verhagen.

D J (Drrk) (m)

28
KoíÍ.
W. (Wiesje) (v)

4 Meskeí,
C (Cee§) (m)

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

5 Zilverberg,
L. (Bartjan) {m)

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

Pateí-von Wasserthal,
M J. (Marian) (v)

6 31
Lucas.
R (Beye4 (m)

de Neel-Scholte.
M (Miíjam) (v)

7

Hopman,
M (Mark) (m)

B

o
Seíiese,
L. (Lennard)(m)

34

Kruat,

R (Rik) (m)
35

Bnggeman,
T [r. (Theo) (m)

o
43Sleegh,

J.PB.M. (John) (m)

Klok,
I F. (les) (m)

44

Gast,
J.A (Ron) (m)

20 45

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

21 46

Ruiter.
HJW(Hein)(m)

22 Schuurmans.
T J.C. (Theo) (m)

47

Kalkman.
B C (Raymond) (m)

48

Blokhuizen.
A.B (AlÍred) (m)

24 Bood.
E C. (Eline)(v)

49

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

25 50

6
3

5

9de Looí.
A.E. (Arend)(m)

L

Honinga.
FH H (Folkert) (m)

10

l1

14

Kooijman,
A. (Arie) (m)

Slachter,
E.J (Ellen) (v)

l5Bietvelt.
VS (Vincent) (m)

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

l6

18

19

van den Berg.
[,] (Maóon) (v)

Kik,
M. (Rinus)(m)

Kleinpaste,
G.J (Gertian) (m)

1

23Blauw.
N (Nrenke)(v)

A E. (Anneke)(v)

33

Femke

Bouwer-
van Schie,

Brouwer,
A (Aard) (m)

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

37

38

41

39

40

42van Burgel,
D (Dark)(m)

van t Zelíde
C (Kees) (m)

Boot,
G. (Gerben)(m)

Scheíbeijn,
P P (Frip) (m)

,lSubtotaal 1

Kievit,
J. (Joost) (m)

Lijst 7 Water Natuurlijk

van den Bogerd,
P (Pete4 (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

Moul.
P (Piet) (m)

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

1

12

13

E

17

rI
fr

I
I

[4
_l

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

g
ry



7
1de Jon9.

Staal.
B. (Beít)

3Visser
M.L. (Thijs)

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

5Gíinwis.
PC (Peter)

6Houweling.
A. (Adri)

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

1
8Breedveld.

J S (John)

IHoogendoorn,
P (Pete0

10Kaídur,
A.J (Aren-Jan)

van der Linden.
A {Arie)

12Lekkeíkeík,
FJ. (Frank)

't3
van Gurp,
A.T. (AdÍie)

14l',4atze,

J.K. (Johan)

7
15Kranendonk.

P (Peler)

't6
Born,
A G M (Marco)

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

Stoop,
TA. (Teunrs)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

Naam kandidaat &
kandidaatnufimer

Pag.12 van 20

o

o

Totaal

Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechls , met het laatste cijler.

2

11

r8

f



+
,|

Scheeímeijer,
H J.P (Harry)

2Verkaik,
J.W (Job)

3Goeíee,
A (Andie)

4Schneider.
W (Willem)

5Oostra,
A (Arjen)

6Tanrs-Kerjzeí
P M (Elma)

7de Moed,
M J (Fiini)

8Houtman.
E E (Erica)

9den Hollander.
D (Dirk)

10Tebrugge,
B.J. (Bernard)

11van Heemst,
J.PC (Stan)

t
Hoek,
G.M (Gerto)

13den Hartog,
J. (Johan)

I
l4

Spaans.
E J M (Eíik)

'16
Bestman.
D.J. (Dirk Jan)

517La Rose.
M B (Maikel)

18Grinwis-Díiesse.
M N (Nriranda)

19van der OuÍn Schoulen,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ.
M C. (Maíco)

\
21Sies.

S.J. (Setkin)

Robijn,
P (Piet)

23Fíöling-Kok
J.A. (Jantien)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

I

ll
l
t_I

12

f-
Prpprnq.
C.M. (Conny)

15

22

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L4 van 20

o

o

3
1van Zeijl

FJ (Fokke)(m)

2Kraaij.
B. (Buud) (m) 7
van der Heiden-van deí Blom, 3

B.J. (Bernadette)(v)

Prins,
FJ (Fred) (m)

5Tíoost,
I (lna) (v) I

1
6van Zeijl,

B. (Bas)(m)

Totaal

4

TTIiI



I

V
rL-

)
2van der Eijk.

P J (Pieo

í
3Lagerwaard

J (Han)

L4Sommelang,
C (Coo

3
5Wesdorp,

M {Mrchelle)

6

J. (Jan)

7WarnaeÍ,
J.P (Jan Píeter)

IOudijk,
M. (Marianne)

9Jacobs,
P.E. (Petra)

1
10Terlouw,

P (Pete0

1lReedijk.
D (Dirk)

't2van den Brink,
G (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls, mel het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Hage-Baíendregt,
M N. (Maaike)

Pag. 15 van 20

o

o

1

-

Totaal ama



1 U
,|

Canton.
B (Bart)

1
2Klompenhouwer,

L M (Lisa)

6
3van de Pepp€I,

S (Sabrina) /
4van BÍoekhoven-van Mierlo.

R N.D (Renate)

5Onderdelnden,
S E (SLrzanne)

6Venderbos-Lambanon.
C. (Cees)

7den Boer.
R A A (Roberl)

8Faber,
A (Alex)

IBekkers.
A.J.T. (Lydia)

l0
van der Holst,
O (Danielle)

11Groenewege.
PJ L (Piete0

Liist 12 Partijvoor de Dieren
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

Totaal Ttil4



L 3
1Boos,

S.M. (Servaas) (m)

1

2Kegel,
F.J. (Fred) (m)

3l\rerier,
P (Patíick) (m)

4
)

4van zaalen.
F P (Frans) (m)

Lijst 13 JA21

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.77 van 20

o

o

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

Totaal il)



T
2Kweekel

A A (Adri) (m)

3

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

SÍuijs,
J.P (John)(m)

Pag. 18 van 20

o

o

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

,1

Totaal tT t]4



1 5

1

7

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

van Buuren,
iI J (Meinden) (m)

Jansen.
R (Boberl) (m)

Bíonwasser,
LrEJ (Marc)(m)

Pag. 19 van 20

de Jong'Kamst
S (Sharon) (v)

2

3

4

5

6

van der Velden.
P (Pere4 (m)

Deden.
W.J. (Wybren) (m) /

a

o

Totaal

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

1

l

.I TVI



Pag. 20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er vooÍ een of meer lÍsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

a

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

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

Lijsttotaal zoals
vastgestèld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

I
\,1 ,tU,.l\'lL LrQ ,4+ *J*.t ^,Llj

QAB s.í
'L

t/

,zJzr,/ ^1, on^JJ;n ,r,ll.^,,/
r]

)A 2-l >A )> urrlo,.] ^rLl./
,n ^rl),^ L ,t,lo,J ^L *^,1*^ ,",11".*t

Lijstnummer en
-naam

rl


