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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

Adres/local,e stembuÉau Dag Maand Openingslijden (ven - lol)

\oa- o? -bo ZI o0

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

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

[-:-aT L o')- EZLe.o.l

í b Stembureaugegevens tijdens !C!!.!.nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat rld lvan - loi)

Datum \o':- a

a
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

EDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstljden
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Pag. 3 van 1.0

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zittinq aanwezig was.

SHIFT í

VooÍletters Achlernaam

Aanwezig op hel slembuÍeau

Dàg Maand Jaar Trld (van - tot)
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Aantal geld ige stempassen >rq
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geld ige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten te en en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelik zijn 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 5§t
Aantal blanco stembiljetten F \1
Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

o

B J5
c c

4, Aantal uitgebrachte stemmen

\lL

3. Aantal toegelaten kiezers

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

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

D sïz

H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubiek 4, onderdeel H)?

Sruff > Ga dan door naar rubriek 6.

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

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

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er minder zijn geteld

Mogelike verklaringen voor het verschil
Veímelcl htoíon<leÍ het aanlal keer dat de onderslaande situalies zich hebben voorgedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(veímeld hieronder de andare verklaingan en hel aantal keer dat deze situaties .ich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelike verklaingen voor het verschil
Vefineld hietundet hel aanlal keer dal da onderslaanda situatios zich hebben vootgeclaan.

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooí het verschil
(veímeld hierondor do andere vorl<laringan en hel aantal keet dal cleze sttualies zich hebben voorgedaan)
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tudens de stemming: hel stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers t|dens de teling: een stem wordl onterecht geldig, ongeldig of blanco
ve*laard, het resultaat van de telling wordl niet bekendgemaakt, het resullaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als hel stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stemburcau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Lllgtgg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de slemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, d6 slemöus was vol en er was
geen tweede stembus, hel brandalarm ging af en het 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.

ElgB! noteer geen persoonsgegevens van kíezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal lwee andere stembureauleden.

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

Namen stembureauleden

o

r\ t-
o rfl

o

1 f.( 0-,rrv'n Crroen.)r A

2

3

(. Y;l4

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.

Lijshummer en Lijstnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

I Waterschapspartii Hollandse Delta (? 1
2WD

(

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)
a
.) t

4 sOPLUS L )
5 COA \ 3

6 Hollandse Delta Natuurlijk t q

7 Water Natuurlijk 6 0
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) s
9 ChristenUnie ) t

10 AWP voor water, klimaal en natuur L 2
1 

,I BBB 4 Z

12 Partii voor de Dieren + (r

13 JA21 \ 5

í4 GOUO 3

15 Belang van Nederland (BVNL) t 9

Totaal : 5 § It



Paq. 10 van 10

o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2Í)23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

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

Teltafetnummer

o 602

Naam

Tafetcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

2 I L

§ trerencr':

0 v[/Lottttoítí
M I J AtL*-'

Tafelteider
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 2-ó t

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) 6r.rfroSt<Oc,t 9\
í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel slembureau (zie rubriek 3 van hel proces-verbaal van
het stambureau).

Aantal geldige stempassen A 5tt-l
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B SÓ

o Aantal geldige kiezerspassen c o

Het aantal tot de stemming toegel aaen kiezers ( A + B + C = D ) 5?1

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

E @itr 5uu
F \)

Aantal ongeldige stembiljetten

Hea totaalaantal gelelde slembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op

o
G 3

56t-l

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

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

tr Nee, maar het slembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljenen in dat meer

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

D

2. Aantal gotelde stembiljetten

H

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.

tI Nee, er is een onveíklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 5ö2
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelilk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 g)
Aantal geldige kiezerspassen (pas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2 o

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

ls het aantal toegelaten kiezers (D-2) en het aanlalgetelde stembiljelten (rubriek 2 onder H) gelik?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o
E Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er mindeÍ geteld? -/

Verklaar het verschil tussen het aanlal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljel niet ingeleverd?

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?
(vefineld hieíonder de anderc ve*larihgon an hoe vaak eÍ spíake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

-y

€3

o.2 56t

E Nee, er zijn méeÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?



4. Bij gecombineerde stemmingen

Pag.4van20

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andeÍe veÍkiezing aangetroffen?

F Nee

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

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangelroffe n.

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 lijst en per kandidaat
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Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

29

o

o

Mooíman,
C (Chris) (m)

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

2a

1Sjoukes,
w.A (wim) (m) r3

2BijsdÍk,
C.L.K. (Cicilia) (v)

3Kalle.
J H. (Hans)(m)

3

4

5

6

7

K K

Wesdorp,
A A. (Arie) (m)

van Brugge,
P [.4.J (Paola) (v)

Ooslerlee.
B.J B. (Rob)(m)

de GraafÍ-
van Lith.

IKumas,
F (Fatih)(m)

3

) 6

1

-)
-1

1

10

't'l

t2

ISpeelman,
M. (MaÍt) (m)

van Egmond.
W A (Willem) (m)

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

Heijndijk,
H. (Berl) (m)

4
Kíomhout,
M (Maanen) (m)

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

13

14

1

I
Janssen.
M.P (Maícel) (m)

15

16

17

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

de Snaijer,
J. (Jan) (m)

2
t8Krajenbnnk-N,'leinds,

J (Janneke) (v)

19de Jonge,
J.M.M. (Jos) (m)

20de Bruine.
M W. (Wilma) (v)

21van der Slurs.
B.H. (Bas) (m)

22Vermeer,
A. (Alice)(v)

D.W.C. (Dion) (m)

t L4annetje,
J J (Johan)(m)

24

Subtotaal 1

Fit,
J FJ. (Jan) (m)

69

26

)-

\ Irtl

It
Westbroek.
H (Henk)(m)

van Bhiin-
de Geus.

I L. (Lenv) (v)

l

l
1ll

I
I

T-------r------'l tr
tr

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2) Ér
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Zet in elk vakie één cijfer. Eegin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Ivan Oorschot,
J J.M. (Frank) (m) \ D

2

S
3Peeterman.

ÍAG (Theo) (m)

4Veenhuizen.
H B (Berline) (v) 1

5Nooíman,
H J (Hein) (m)

6Boender
H D (Heleen) (v)

7Díiespíong,
J.W.J. (Jan Willem) (m)

8Goudriaan.
R (Richard) (m)

9Wlbrink,
J. (Jorinde) (v) 5

't0
Speteís,
D. (Davad) (m)

l1

12

13Berning-
Van Oostveen,
C.N.4. (Tini) (v)

l4Boom,
W.M (Werner) (m)

r5de Graad,
H A. (Henk)(m)

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

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

2
van Aíkel.
P (Pere4 (m)

Ouwerkerk,
A. (Aat) (m)

18

19

Totaal IIE]

Gr,,."-
T.E (Teíry) (v)

NoordeÍmeerSwemmer,
N,l.C.A. ('l rneke) (v)

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

T

l

t-l

E
l__.1

l



IWiersma-
den Dulk,
H H (Hennre) ív)

q 5
2van LammeÍen.

J. (Joris) (m) ?- t-
3Verbeek.

J. (Johan)(m) I
4Lievense,

r. (Tom) (m)

5Schaap,
W (Wytze) (m) 5

6

5
7

I'l Hoen,
PW. (Petra) (v) q
Robbemond
J M (Jan) (m) 1

10Stengs-Nijhol,
J. (Hanneke) {v) 1

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

12van slijn,
B (Bernhard) (m)

13Kickeít-Schotting,
D A. (Oorien) (v) 2

14Geerlrngs,
H. {Harry) {m)

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

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hel laatstè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

I 3Totaal

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

van der Linden.
CAC (Lieke)(v)



1van Scheíndel,
ANM (Nico)(m) í 1

2Zondeívan.
N M (Natasja) (v) I

3Velders.
M C (Biet) (v)

,.'
5

Liist 4 soPLUS Pag.8 van 20

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laalste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

a 3Totaal ll
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1Winkels,
B.B T.T. (Branco) (m) \ 5

2Wegman.
G.J.M. (Marjin) (m)

Harlmann,
J.J.t/l (Josephine) (v) 5

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

5de Klerk.
A. (Arie) (m)

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

1
7van Gelder.

L.A {Leo)(m)

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

van der Heijde-Keiizeí
M (Marcella) (v)

10van de Pol.
M. (Irax) (m)

11van der SchaaÍ.
D (Dirk) (m)

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

Keijzer-Westhoeve,
E B (Liesbeth)(v)

12

't3

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

van Bossum.
N.A {Ellen) {v)

14

't5

16BoeteÍ,
J.P (Jan) (m)

Totaal m
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijleÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besters.
M.J. (Ria) (v)

Horslmeier.
PH. (Piet Hein) (m)

26

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

2

o

Ptkaart,
L. (Leon) (m)

42

o 43Huber,
J. (Johan) (m)

1

1

1

van Maurik-de Gíaatf.
M.J. (Maíjo) (v)

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

van der Meer
B.C.J H (Bob) (m)

Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

3

4

5

6

7

B

Oveíwateí.
L.A. (Leen)(m)

van Nes-
de Man.
P (Peka) (v)

IOuak,
A. (Aart) (m)

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

10

1Í

12

Faber
J. (Jacob)(m)

4
13Bosman,

C.J. (Celesle)(v)

den Hollandeí.
C.A. (Kees)(m) 2

15Heiindijk,
Àil. (Maarlen)(m)

Steehouwer,
M A. (Michel) (m)

Middendoíp,
W.A.A. (Wim) (m)

17

18

't9

21

20

22

van Stappen
A. (Arie) (m)

Doedens.
E H (Eimert) (m)

Arnold,
E B. (Ed) (m)

Klootwijk.
P (Pleun)(m)

Pannekoek,
W (Wiebe) (m)

23van Maurik,
S C. (Simon)(m)

Holterhues.
FW. (Frank)(m)

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

24

25

van de Zande,
F (Ferdinand) (m)

31

27

2A

29

30

32

33

36

37
A (Adriaan)(m)
Kloet.

Schep,
J. (Jan) (m)

Baad,
I (les)(m)

Roodzand.
J (Johan)(m)

Vriienhoek
wC (m)

Biemond.
W (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan)(m)

Steehouwer.
M. (Marian)(v)

van Maurik.
A.L (Adrie) (m)

Schelling,
G J (Bert) (m)

den Díjver,
N.A J. (Jan) (m)

39Boender.
H (Henk) (m)

Bosland.
A.P (Anthonie)(m)

von Burg,
A R. (Alexande4 (m)

41

4o

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2) \ g

Liist 6 Hollandse Delta Natuurliik

Olilve.
K (Bien)(m)

l4

I

1

ï

]T
E
L

F

35

í

l
f-

í6 !
l

II 1]
r

Subtotaal 2ffi



Lijst 7 Water Natuurliik
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijter.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema.
A (Anne)(m)

van Geloven.

Pag. 1.1van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorsl,
E P (Ernsl) (m)

26

31

45

46

47

50

KR Konnie

Koí,
W (Wiesje) (v)

van der Horst,
SJJ (Servaas) (m)

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

22

23

24

2

3

4

Grelbert
L (Leo) (m)

Verhagen.
D.J (Dirk)(m)

Mesker,
C. (Cees) (m)

28

29

30Zilveíbeí9,
L. (Bartian)(m)

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

A E (Anneke) (v)

Bouwer-
van Schre

Femke

32

33

a

o

Moul.
P (Piet) (m)

van der PolLoomans
L (Lies) (v)

Schuuímans,
TJ C (Theo) (m)

Ruiter
H J W (Hein) (m)

Blauw.
N. (Nienke)iv)

Blokhuizen,
A.B. (AlÍíed) (m)

Kalkman,
R C. (Baymond) (m)

Rood
E C (Eline) {v)

48

49

1 9

(l
)-

o

1

1

PaleÈvon Wasserlhal
M.J. (Maíian)(v)

5

6

7

8Hopman,
M (Maík) (m)

Lucas,
B. (Reye0 (m)

de NeetScholte.
M (Miriam) (v)

).
de LootÍ.
A.E (Arend) (m)

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

10

s

q

11

12

13

14

15

Tanas.

P E. (Peggy) (v)

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

Rietvelt.
VS (Vincent) (m)

van den Beíg,
lI (Manon) (v)

Kik,
M (Ranus) (m)

í6

17

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

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

Gast, m
J.A. (Ron)(m)

r,""0""-rl
l.M. (lneke) (v)

1

Seíiese,
L (Lennard) (m)

Briggeman,
T.M (Theo)(m)

34

36

Kruit,
R (Rik) (m)

Brouwer.
A. (Aard)(m)

Haan.
B.E.P. (Bob) (m)

37

38

39van t Zelfde,
C. (Kees) (m)

40Boot,
G (Gerben) (m)

Scherbeijn,
P P (Flip)(m)

van Burgel,
D (Dirk)(m)

41

42

Steegh,
J P R l', (John) (m)

Klok,
lF. (les) (m)

43

44

1Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

25 Kievit,
J. (Joosl)(m)

Kooiiman,
A (Arie) (m)

van den Bogerd,
P (Peteo (m)

35

It
T19

1

18

L.

_1-___ill___i]

I

o

Subtotaal 1 [Talr]
M



Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.12van20

o

o

1de Jong,

1
2Staat,

B (BeÍt)

3Visser,
M L (Thijs)

van den Berg,
A PJ (Albert-Jan)

Gíinwis,
PC. (Peteo

4

5

6Houweling
A (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C A (Kees) 1

IBreedveld.
J.S (John)

IHoogendooín.
P (Pete0

10Kardux,
A J (Aren-Jan)

l1van der Linden,
A (Arie)

Lekkeíkeík,
FJ (Fíank) 1

13van Gurp,
A.T (Adrie)

14Matze,
J.K. (Johan)

't5
Kranendonk,
P {Peteo

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

17den Beslen.
A J (Aarl-Jan)

18Sloop,
T.A (Teunis)

IIII -i

--1

12

Totaal E]



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.13 van 20

o

o

1ScheeÍmeijer
H J.P (Harry) I

2Verkaik,
J.W (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4

5

6Tanis-Keiizer
P M (Elma)

Schneider
W (Willem)

Oostra,
A. (Arjen)

7de Moed.
I,1J. (Bani)

IHoulman,
E.E (Erica) 4

den Hollander
D (DÍk)

10Tebrugge,
B.J. (Bernard)

11van Heemsl,
J P.C. (Stan)

12Hoek,
G M (Geno)

13den Hartog,
J. (Johan)

Pipping,
C.M. (Conny)

l5Spaans,
E.J.M. (Eíik)

't6
Bestman,
D.J. (Dirk Jan)

17La Rose.
M B. (Maikel) 6

l8

19van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ.
M C (irarco)

21Sies,
S.J. (Setkin) q

Fröling-Kok,
J.A (Jantien)

22

23

Robijn,
P (Piei)

IIII

II

Totaal relil

5

l

14

]-]

Grinwis-Driesse.
M N (Mnanda)

1

tl



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

Zet in elk vakiè één cliÍèr. Begin rechts , met het laalste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

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

2Kíaai)
B (Buud) (m) ?.

van der Heiden-van der Blom. 3

B.J. (Beínadette) (v) t-t

4Prins,
FJ. (Fred) (m)

5Troosl.
l. (lna) (v) 5

6van Zeiil,
B (Bas) (m) I

Totaal -T ]'I'



1Hage-Barendíegl
M N. (Maaike) o E

2van der Eijk,
PJ. (Piet) L 
Lagerwaard,
J. (Han)

4Sommeling,
C (Co4 1

5Wesdorp.
M (Michelle) 1

J (Jan)

7Warnaer.
J.P (Jan Piete0 2

8Oudijk,
N4. (Uaíianne) 1

sJacobs,
PE. (Petra)

10Teílouw.
P (Peleo I

11Beedrjk.
D. {Dirk) 1

12van den Brink,
G. (Geurt) 1

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Pag. 15 van 20

o

a

q LTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ



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

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

Naam kandldaat &
kendidaatnummer

o

o

tCanton,
B (Bart) 1

2Klompenhouwer.
L.[r. (Lisa) L o

3van de Peppel.
S (Sabíina) 7 9
van Bíoekhoven-van Mieílo, 4

R.N.D. (Renale) 2
15Onderdelinden

S É {Suzanne)

6Venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

7den Boeí.
R.A A (Robert)

Bekkers,
A.J.T. (Lydia)

8

9

Faber,
A. (Alex)

1
10

van der Holst.
D. iDanielle)

6
11Gíoenewege.

PJ L. (Pieleo 1

Totaal E



IRoos.
S.M. (Servaas)(m) I

2Kegel,
F.J. (Fíed) (m) 1

3Meijer,
P (Patrick)(m)

4van Zaalen,
F.P (Frans) (m) 3

Liist 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mét het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummsr

Pag.t7 uan 20

o

o

1 5Totaal



1Stíuiis,
J.P (John) (m)

2Kweekel.
A A (Adri) (m)

.)
3

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

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

3Totaal

_t



1van Buuren,
M J (Meindert) (m) 5

2Jansen,
R (Robert)(m)

3Bronwasser,
M E J. (ilarc)(m) ?.

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

5van der Velden.
P (Pete0 (m)

6Dedert,
W J. (Wybren) Ím)

q

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

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummèr

o

o

Totaal

I

t-[-Flo]



Pag. 20 van 20

! Nee

o

o

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

a whd ö] €í§ D9 15Pr.r '.Jor ptJd6:. eo1 eJ
+í crcvlete Cflrs-€n írr r^\

bJ

) v,t6t 3tr 7b
? gvdc^ 1e 1 è*er-\ cat roy \ySF1

v€)dg c,(:€^ \J€ í\ó\(rr ^ )

5 CdC^ \o \9

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er vooÍ een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezUds 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?

9 Ja -, Vul de navolgende tabetin en geef zo mogelijk een verklaring.

Liistnummer en
-naam

93


