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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 Stembureaugegevens tijdens stemminq

Dag líaand Openingslijden (van - lol)

t< U 3 lc z 1

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

Dag Maand

Adres/localie slembuíea

Adíes/ ocal e slenrbureau

7 <,,-7 9

Lt lóo

O
open nsstjden (van - lot)

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

wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Trld lvan'lol)
Datum

Sc-» r5
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

g De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

iS L> 17

o

o/ 3ó

II

.S

T ,t-íl
I

[-_-]

í. Stembureau, locatie en openingstijden



2. Aanwezigheid stembureauleden
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SHIFT 1

VooÍletlers Achlernaam

Aanwezig op hel slembuÍeau

Dag Maand Jaaí Íild (van-lot)

Lt
4")t1 ,tllz,

D L o 3 Emt
( )t' 3 t1 () C

) 21, 3 o

L1 4

a
Vooílellers Achlernaam Dag Maand Trjd (van - lol)
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lo ,,-.-e^*( o f;t?;l
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Vooíletlers AchteÍnaam Dag Maand T,id (van - lol)
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Houd per stembureaulid de tÍjden bijwaarop het lid bij de zitling aanwezig was.
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SHIFT 2:

TELLERS:
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geld i9e stempassen

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

Aanta I 9 eld i9e kiezerspassen

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

B

6

c (.t

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

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

Aantal stembiljetten met een qeldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld iqe stembilJetten

9ío

G

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

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

E -b»-
F 7,I

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

Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

o '-z?§

H ?7>
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ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

TLuee > 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 zirn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er ziin meer geteld

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímeld hiercnder de anderc verklaringen en hel aanlal keer dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilieften 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 geen verklaring is voor het veÍschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten klezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veímeld hieronder hel aantal keer dat de onderslaande sluaties zich hebben vooÍ1ealaan.

Mogelijke vefulaingen voor het verschil
Vermold higronder het aànlal keet dat de oncleístaande situalies zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verfiéld hielondet do andero veíklaíingen en hot aanlal koer dal doze silualíes zich hebben voorgedaan)
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de slemming: 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 is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast ín dit proces-vehaal. Ook als het stembureau het niet eens is mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

ktgg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

--T-J-,Lt\À (Y fil (ln*.Qa ,r-, L-!.j-

^4{.. La-,- I

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedena
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
vootbeelden: 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 hel stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.g!gp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

u/ l" í\

Q^.;^ t

\il ÍLL' t, l,\te,

LU^-

tc\

f*o'fu4L

.-

,C.L

6. Bezwaren van kiezers



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

glgPj U vull in rubiek I alleen de namen in.
Veruolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen stembureauleden

o

L

o

* dp^' lre*L

p<Lu

C

h^-Vn4

,A
I4-1

2

3

4

5 I

6

7

,|

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

o

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

Lrlsrnummeren Lijslnaam

Íotaal:

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I waterschapspaÉij Hollandse Oelta

2 VVD

3 PaÍtii van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 sOPLUS

5 CDA

6 Hollandse Delta Natuurliik

7 Water Natuurlijk

I Staatkundig GereÍormeerde Partii (SGP)

9 ChristenUnie

í0 AWP voor water, klimaat en natuur

11 BBB

í2 Partii voor de Dieren

'13 JA2í

14 GOUD

'15 Belang van Nederland (BVNL)
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o

o

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam



=\,

Gemeente
Rotterdam

Proces-verbaalo Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

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

Teltafetnummer

o U A,Z

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

2 4 7

AVo- lÍlÀÀ^À

À Dr*r

A íip"\\

Pag. l van 20

Stembureaunummer
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " 24'l
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreff, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zié rubriek 3 van het proces-verbaal van
hel stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B w
o Aantal geldige kiezerspassen

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E
'+5+

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaantal getelde stembiljettèn ( E + F + G = H )

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

D 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 yerdeí met rubriek 4.

h Nee, er is een onverklaaíd verschil. Ga verder met het vervolg van rubÍiek 3

í. Aantal toegelaten kiezers

A 6q6

c o

1+í

F l3

G 6

1í

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal geteldo stembiuètten

o

2. Aantal getelde stembiljetten

H

'Telvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uilgebracht bijelkaar op.

ls het aantal toegelaten kiezers (rubÍiek '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 vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

4.2 6q5
8.2 6?

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in anderc gemeente)

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

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

c.2 o

7+<

o
tr Ja. Gà verder mel rubriek 4

.B Nee, er ziin méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zijn.

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

4

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak rs er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hierohder de andere vetklaingen on hoe vaak et spÍake van was)

4

Hoe vaak is er geen verklaring vooÍ het verschil?

o.2

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tr Nee

EÍ Ja, eÍ zijn stembilJetten/stempa

ttill1'/,l I ll< tt a

ssen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

;lö"ld;;6r-rgrtrra"ht naar het college van buÍgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

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

,l H\

o

4. Bij gecombineeÍde stemmingen

,1/-)ó shm,
nhn,at

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

Zie volgende pagina's

eil,a tdtk ,, %xí1^ r tifuio.là" as4,4h^ zttA,r., l,ntdlJu^a.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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4

49

-1

3

1

12Heiindijk,
H (Bert) {m)

4

1

Lijst 1 Waterschapspartii Hollandse Delta Pag. 5 van 20

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
w.A (wim) (m)

Moorman
C (Chris) (m)

26

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

2

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

3

Wesdorp.
A A (Arae) (m)

4 van Rhijn-
de Geus.

29

L 0)
van Brugge,
PM.J (Paola)(v)

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

6

de Graatf-
van Lith,

7

K Karen

Kumas.
F (Falih) (m)

B

o
Speelman.
lr. (Mart) (m)

9

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

l0

Smulders-Evers
B.J. (Bosalie) (v)

1'l

Kromhout,
M. (Maarten) (m)

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

14

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

't5

Janssen.
M.P (Marcel) (m)

r6

de Snaijer,
J. (Jan) (m)

17

o
Krajenbrink-Meinds
J. (Janneke) (v)

18

de Jonge,
J.N4.Nr. (Jos)(m)

19

de Bíuine,
M.W (Wilma) (v)

20

van der Slurs.
B.H (8as)(m)

21

Vermeer,
A (Alice) (v)

22

D w C. (Dion) (m)

23

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

24

25

27WesdoÍp,
M.G J. (Mayke) (v)

2AWestbroek.
H (Henk) (m)

4

1

Subtotaal Í Subtotaal 2

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

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

1

T]

-

ï

)1)
lzl

T
I
E

l

I I -l

Totaal (1 + 2) -f-[T'íl



Lijst 2 VVD
Zel in elk vakie één cijÍer.8egin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

r9
1van Ooíschot,

J J.M. (Frank) (m)

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

3Peelerman.
TA.G. (Theo) (m) Lt

4Vèenhurzen
H.B. (Bertine) (v)

5Noortman.
H J (Hern)(m)

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

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

IGoudriaan
R (Bichard)(m)

59Wilbrink.
J. (Jorinde) (v)

't0
Speters,
D (David) (m)

Noordermeer-Swemner
M C A (ïneke)(v)

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

't'l

12

4
13Beíning-

Van Oostveen
C M (ïni) (v)

't4Boom,
W.M (Werne0 (m)

de Graad
H A. (Henk)(m)

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

l5

16

van NooÍ1.
H.L.A. (Leon) (m)

4
18van Arkel.

P (Peteo (m)

l9OuweíkeÍk.
A (Aat) (m)

-')11

t7

E

Totaal



64
,|

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

2van Lammeren.
J. (Joíis)(m) I 9

5
3Verbeek,

J. (Johan) (m)

/-
4Lievense.

T. (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wytze) (Ín) (

3
6van den Berg,

J.J (Job)(m)

7van der Linden.
CAC (Lieke)(v) 2

8't Hoen.
PW. (Petra) (v) 4

IRobbemond,
J.M. (Jan)(m)

10Stengs-NijhoÍ,
J (Hanneke)(v) 2

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

't2van Stijn,
B. (Beínhaíd) (m)

13Kickeí-Schotting,
D.A. (Dorien) {v)

4

4Geerlings,
H (Harry)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.7 van 20

o

o

Totaal

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

'14

-T-I-[l44
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Zet in elk vakje één cijíer. Begln rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

2+
van Scherlndel
A N [.4 (Nico) (m)

Zondetvan
N M (Natasia)(v)

1

2

3Veldeís,
M.C. (Riet) (v)

Totaal

l3

TL

-r-r-ru
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zet in elk vakje één ciiÍeÍ. Begin Íechts , mel het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Winkels.
B.B TT (Branco) (m)

o

o

40
2Wegman,

G.J.M. (l,rarijn) (m)

3Hartmann,
J.J.M (Josephine)(v)

4van den Berg
H (Henk) (m)

5de Klerk
A. (Arie) (m)

IOosteníjk,
T.C. (Theo)(m)

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

van Kampen,
w E (Wim) (m)

8
4

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

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

11van deí Schaaf.
D. (Dirk) (m)

4
12van der Pols,

LCP(Leo)(m)

13KeiJzer"Westhoeve,
E B (Liesbeth) (v) 4

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

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

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

1Z

1

f-
la

6

i

Totaal
r l



16

4

14

15

16

17

18

t9

den Hollander.
C A (Kees) (m)

HerjndUk
M. (Maarten) (m)

van slappen,
A. (Arie) (m)

Steehouwer.
M.A. (Michel) (m)

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

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zel in elk vakie één cijÍer. Begln rechts, met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutteí- Beslers
M J. (Ria)(v)

Steshouwer
H J (Henk)(m)

Pag. 10 van 20

van Maurik-de Gíaaí.
N4 J. ([,larjo)(v)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hoístmeieí
P H. (Piel Hein) (m)

Schep.
J. (Jan)(m)

Raad.
I (les) (m)

Roodzand.
J. (Johan) (m)

van de Zande.
F (Ferdinand) (m)

2

1
de Vogel,
J. (Jan) (m)

V.ijenhoek,
w C. (m)

Biemond.
W. {Willem) (m)

Pikaan,
L. (Leon) (m)

Huber,
J (Johan) (m)

26

2A

29

30

2

3

4

5

o
Quak
A. (Aart) (m)

BendèÍs.
J PH M. (Jos) (m)

OIjve
K (Rren) (m)

Bosman
C J. (Celeste) (v)

6

7

8

31

32

43

't0

11

l2

13

2l

42

o

20

22

23

24

van Maurik.
S C (Simon) (m)

Hollerhues,
FW (Frank)(m)

l[Tlrl 3

4

34

35

37

Sleehouweí
M. (Marian)(v)

van Maurik
A.L (Adrie)(m)

Kloet.
A. (Adriaan)(m)

Schelling,
G J. (Bert) (m)

IBosland
A.P (Anthonie)(m)

von Burg.
A R (Alexande0 (m)

39

40

Boender
H (Henk) (m)

Subtotaal 1 Subtolaal 2

Totaal (1 + 2)

van de Linde.
C B (Cor) (m)

25

Overwateí
L.A. (Leen) (m)

fur-,-
IJDB (JuÍgen)(m)

de Man.
lP {Pelra) Ív)

[u"i-u"n 0". r,rJ. -
R.C J.H. (Rob)(m)

Boelhouweí.
N.P (NathaÍe)(v)

Faber,
J (Jacob) (m)

Doedens,
E.H (Ermert) (m)

lArnold.

I 
e.a reol r.1

lxtootwlt<,
i 
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
w (Wiebe) (m)

í

33

l4I
-1-
)1

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

l

41

I
38

tr
tr

t

I

I

l

YI



Liist 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, mèl het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hopman,
M. (Mark) (m)

de Lootf,
A E. (Arend) (m)

Paq. 11 van 20

Naam kandidaat &
kendidaatnummèr

Raaphorst,
E P (Ernsl) (m)

Grelbert,
L. (Leo) (m)

Seriese,
L (Lennard) (m)

26

5

27

50

o
B

van den Berg,
L4 (Manon) (v)

van den Houl,
A Y (Annemarie) (v)

10 Krurt,
R. (Rik) (m)

34

35

36

38

39

40

Briggeman,
TM. (Íheo) (m)

3

Brouweí,
A (Aard)(m)

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

van I ZelÍde,
C (Kees)(m)

Boot.
G. (Geíben) (m)

o
Kik,
N/ (Binus) (m)

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

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

Gast,
J A (Ron) (m)

van Dod.
LM. (lneke) (v)

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

Blauw,
N. (Nienke) (v)

Blokhuizen.
A.B. (AlÍíed) (m)

4 Kalkman.
B.C (Baymond) (m)

Rood
E C (Eline) (v)

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

17

18

19

2t

20

47

48

49

23

24

Mollema,
A. {Anne) (m)

Wilkens-
van Geloven

2

KB nn
5

)('\

,1van der Hoísl,
S.J.J. (Servaas) (m)

Pateí-von Wasserthal
[I J. (Nrarian) (v)

3

4

5

6

7

Korl,
W. (Wiesje) (v)

de NeéÍ-Scholte
M. (Mríjam) (v)

Lucas,
B (Reyer)(m)

1

11

12

13

15

Kooijman,
A (Aíie) (m)

van den Bogeíd,
P (Peler) (m)

Tanis.
PE. (Peggy) (v)

Slachter,
E.J. (Ellen) (v)

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

4

3

I

3'l

2A

29

30

Femke

Zilveíbetq,
L (Baíjan) (m)

Verhagen
O J (Dirk) (m)

Mesker.
C. (Cees) (m)

van der Bee.
A H. (Aíne)(m)

A E. (Anneke)(v)

Bouwer-
van Schie,

Steegh.
J.P B M. (John) (m)

41

42

43

Scheíbeijn,
P.P (Flip)(m)

van Burgel,
D (Diík) (m) 2

44Klok,
LF. (les) (m)

l$out,
P (Pie0 (m)

45

46
1r.

o
4

I

Subtotaal 1 +3 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

lKievrt.

lr tlooso (m)

1s

I
3o

1

F
Hottlnga,
F.H H (Folken) (m)

14

't6

---------.t------

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

.t

1;



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zel in elk vakje één cijíer. Begin rechts, mèt het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o

(,
I

2

de Jong,

Staat,
B (Bert)

3Visser.
M L. {Thijs)

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

5Grinwis,
PC (Peter)

Houweling
A (Adri)

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

6

7

4
BBreedveld,

J.S (John)

9Hoogendoorn.
P (Peter)

10Kardux,
A J. (Aren-Jan)

van der Lrnden,
A. (Arie)

12Lekkerkerk.
ÉJ. (Frank)

l3van Gurp.
A T (Adrie)

14Malze,
J K. (Johan)

Í5Kíanendonk,
P. (Peteo

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

17den Beslen
A.J. (Aari'Jan)

18Stoop
TA (Teunrs)

Totaal

1'l

I
+

I tt1



.tlScheermeiier.
H.J.P (Haíry)

1

2Verkaik.
J.W (Job)

3
-1

4

5

7de l\,loed,
ld.J. (Bini)

4

4

4
Houtman,
E E (Enca)

den Hollander
D (Dirk)

8

4Tebrugge,
B J. (Bernard)

van Heemsl,
J.PC (Stan)

10

11

4
Hoek,
G.M. (Geío)

't3
den Harlog,
J. (Johan)

14

15Spaans,
E J.M (Erik)

16Beslman.
D.J. (Dirk Jan)

17La Rose,
N4.B (Maikel) _1

18Gíinwis'Driesse.
ll N (lvliranda) 4

van der Duiin Schouten,
J. (Jacob)

KoornneeÍ.
M C. (Maíco)

19

20

C
Sies,
S.J. (Setkin)

Liist 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

22

Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

23

Goeree,
A. (Andie)

Schneideí,
W. (Willem)

Ooslra,
A (Arien)

8"n""'j.*
P M. (Elma)

leipp,ns,

I 
c.M (conny)

21

12

ï-

lRobrin,
I 

P. (Piet) t
L

Totaal I-llfl



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 14 van 20

Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts , mel het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Zeijl.
FJ (Fokke) (m)

Kraaij,
B. (Ruud)(m)

2

Troost,
l. (lna)(v)

van Zeiil,
B (Bas) (m)

6

o

o

44

+3
van deÍ Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadette)(v)

4Prins,
ÉJ. (Fred) (m) 1

L

4

32Totaal

1

I
5

Í-_______ 
______-



6t
IHage-Barendíegl.

M N. (Maaike)

2van der Eijk,
P.J. (Piel) í

lo
3

4

4
5

6

J. (Jan)

7Warnaer.
J P (Jan Pieter) )

2
BOudiik,

M (Niarianne)

IJacobs,
PE. (Peka)

-)

)
10Terlouw.

P. (Peteo

4
't'l

Beedrjk.
D (Dirk)

12van den Brink,
G (Geun)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

89

Lageíwaaíd,
J. (Han)

Sommeling,
q99')
Wesdorp.
M (Michelle)

l
l
l

l
-----.]

4l

Totaal tr



Lijst 12 Partij voor de Dieren Pag. 16 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

26
1Canlon

B (BaÍl)

2Klompenhouwer
L M (Lisa) \s

\\
3van de Pepp€l

S (Sabrina)

4van Broekhoven-van Mierlo.
B N D. (Renate) )

5Onderdelanden
S E (Suzanne) L

6Vendeíbos-Lambinon,
C (Cees)

7den Boer.
R A A. (Boberl) 4

IFaber,
A. (Alex)

5
10

9

1
'll

1

Totaal

Bekkers,
A.J T (Lydia)

lv.r-
van deÍ Holst.

Gíoeneweqe,
PJ.L. (Pieter)

l

l

Itt



1Roos.
S M (Servaas) (m)

2Kegel,
FJ. {Fred) (m)

3Meijer.
P (Patíick) (m)

Liist 13 JA21
zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

Pag. 17 van 20

4

o

o

41.Totaal

11j

TI
ls



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

Daamen.
J K. (Jacques) (m)

3

O

o

2
_)

2

Strurjs,
J P (John)(m)

Kweekel,
A.A. (Adri) (m)

2

Totaal

Lijst 14 GOUD

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 18 van 20

1

[T-E]



Ívan Buuren.
tí.J. (Meindert) (m) 1T

2Jansen,
R. (Bobert) (m)

3Bronwasser.
MEJ (Marc) (m)

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

5van der Velden
P (Peler) (m)

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

Pag. 19 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)

I
I

T-tt



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lÍsten sprake van een verschil tussen 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 gemeentelUk stembureau?

tr Nee

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het veÍschil

,L pq nm*hli, 4 htrol u^Lttul
U I

q Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.

lo,


