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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/localie sl€mbuíeau Dag Maand

?82 l5 c\ 2C Z\ ] 30 2_t 0

o
Adres/localie slemburea'r Dag Maand Openrngstrjden (van - tol)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op Iijstniveau) plaats?

Dag [-4aand Jaaí T,jd (van - lot)

Datum

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

O Oe telling vond op een andere locatie plaats. AdÍes of omschrijving Iocatie

II

1. Stembureau, locatle en openingstijden

Openingsllden (van - rot)

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

[t ][rt



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bi de zitting aanwezig was

Voorlsllers AchleÍnaam

Aanwèzig op hel slembur6au

DaS Maand Jear Tijd (van - tot)
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Vul hierondor da aantallan goldige stompassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aanta en bi elkaar op.

Aantal geld iqe stempassen

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

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

-19 )-
B 9()

Iel op +

c 7

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk 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

Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldage stembilletten

Tolaal 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

E

F

G L

3. Aantal toegelaten kiozers

Aantal geld ige kiezerspassen

D Qoz

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H Qo \
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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.
qQn ) verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zirn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilletten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercnder het aanlal keet dal de ondeBlaande silualies zich hebben vootgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vermeld hieronder de andere ve*laingen en het aanlal keet dat deze siluaties zich hebbon voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is vooÍ het veÍschil

Er zirn minder stembalietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelike vefulaingen voor het verschil
Verrneld hieíoncleí hel aanlal keeí dat de ondoístaande silualies zich hebben voorgedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeieveÍd

Aantal keren dat er een stembiliet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veftneld hiércndet de anderc ve*laingon en hel aanÍal keet dat deze silualies zich hebben voorgedaan)

'^ . ..rrCÀr

\ §§7 )

'ro /

Ét

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

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezeÍs bezrvaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk 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 wordl 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.
Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbuzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden oÍ bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin niel gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging al en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in oÍ
rondom het slemlokaal belnvloedden de kiezer.

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

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig h ede n en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers
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Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zin
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glgp! U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

{\,n.r.eV( \cru.r.<v pe - \)'vr(r

Lct-\ t í.,^ l,t?í<- PA

o e55(n(r
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o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2

3

4

5

6

7

I

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LijslnummeÍ en Lilstnaam

o

o
Totaal: 3 q c

1 Waterschapspartij Hollandse Oelta ) o
2WD 1- q
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

-1
í U

4 5OPLUS \ 1
5 CDA r\
6 Hollandse Delta Natuurliik \ q
7 Water Natuurlijk L j
8 Staatkundig Gereformeerde Paíi, (SGP) L
I ChristenUnie 1_

.>

10 AWP vooÍ water, klimaat en natuuÍ (.,

,I1 BBB q 1
12 Partu voor de Dieren q cl

'13 JA21 1 ó
14 GOUD \

15 Belang van Nederland (BVNL) 1 \

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

li
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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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*tÀ= Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaaIo Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o )-c I

Naam

Tafe[leider

Tafetcontroteur

Coördinator telha[
(bij tetverschitten)

2 8 2

Uonna U,:Sen

à
€ Gaeleo
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderluk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betÍefl, vult u dat in)

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

Aantal geldige stempassen A 355
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 5o

o Aantal geldige kiezeÍspassen

Het aantal toa de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aaniallen in zoals vaslgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

tr Ja. Ga verder met rubíiek 4

fl Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

c 2

E 5
F

G a

Uo

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

í. Aantal toegelaten kiezers

tr OYD

2. Aantal getelde stembiljetton

'Telvoor dit onderdeelde aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bijelkaar op.

H )

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



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
vaslgesteld:

Aantal geldige stempassen 4,2 is5
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 so
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2 a6o

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

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o E Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zrn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal loegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zin.

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembil,el 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 geen verklaring voor het verschil?

Uoío.2

I

,

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hiorondot de andere verklaingen en hoo vaak et spQke van was)
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewrzen of kiezeÍspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

È t.tee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in apaÍte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pag ina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zet ln èlk vakje één cijÍer. Begln rechts , mel hel laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W.A (Wim) (m)

i,4oorman,
C. (Chís) (m)

26

Riisdijk.
C.L.K (Cicilia) (v)

2 Wesdoíp.
i.4.G J. (irayke) (v)

Westbroek.
H. (Henk) (m)

28

van Rhijn-
de Geus

29

L Len (v)

a
van Egmond.
W A (Wrllem) (m)

10

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

18

q

3Kalle,
J H (Hans)(m)

4

5

I
6Oosterlee.

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

7

I

I

Kumas,
F. (Fatih)(m)

Speelman,
M (Marl) (m)

9

11

Heijndiik.
H (Bert) (m)

Kromhout.
M. (l,Iaarten)(m)

12

13

Boeren'de Snaiier,
A.A A (Anneke)(v)

Verhorsl,
Y (Yvonne) (v)

't4

15

Janssen.
M P (Marcel) (m)

de Snarjeí,
J. (Jan) (m)

l6

17

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

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

21

22

20

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

Vermeer,
A. (Alice)(v)

23

DWC (Dion) (m)

't Mannetje,
J J (Johan)(m)

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

24

Subtolaal 2

L
Wesdorp.
A.A. (Arie) (m)

E^ B,ws"
I PM.J. (Paola) {v)

ide GraaÍt

I 
van Lith,

LK J (Karen)(v)

Smulders-Evers,
R J (Bosalre) (v)

1

I

--1--l

_]-

I

l

t-f-tl
t

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

-T--T-



'|
van Oorschot.
J J.M. (Frank)(m) 5

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

3Peeterman,
TA.G. (Theo) (m)

4Veenhui2en.
H.B (Bertine) (v)

-.,
+

5Noortman,
H J (Hein)(m)

6Boender
H D (Heleen) (v)

7Driesprong,
J.W J. (Jan WÍlem) (m)

8Goudriaan
B. (Bichard) (m)

IWilbrink.
J. {Jorinde)(v)

l0SpeteÍs.
O. (David)(m)

Noordermeer-Swemmer
M C A. (Taneke)(v)

12van de Víeede.
Ni L. (Marijn) (m)

13Bernrng'
Van Ooslveen
C.M (Tini)(v)

14Boom,
W.[í (Werner) (m)

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

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

17ven Noorl
H L A. (Leon) (m)

18van Arkel,
P (Peter) (m)

19Ouwerkerk
A. (Aa0 (m)

Pag. ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

\,

Lijst 2 VVD

11

I

I
I

t

+

Totaal l u
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

den Dulk
H H (Hennre) (v) 1
van Lammeren,
J. (Joris)(m)

3Verbeek,
J (Johan)(m)

4Lievense.
T. (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wytze) (m)

6van den Beíg,
J.J. (Job) (m)

,1

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

'I Hoen.
P W (Petra) (v)

7

8

IRobbemond
J M. (Jan)(m)

10Stengs-Niihoí,
J (Hanneke) (v)

van den Ouden
A P (AdÍi) (m)

van SIin,
B. (Bernhard) (m)

t1

12

13Kickert.Schotting
D A (Dorien) (v)

'14Geerlings,
H {HaÍy) {m)

Totaal

1

,
to
t_l

_l

_-ll I
l

1

]-T-EI/]
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

o

o

1van Scheijndel
A.N.M (Nico)(m) 9

6
Zondervan.
N.M. (Natasja)(v)

Velders.
M.C. (Riel)(v)

2

3

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

t

1
t
I

Totaal T-T-1TI7



1Winkels,
B B.TT. (Branco) (m) L

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

3Haítmann
J.J.M. (Josephine)(v)

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

de KleÍk,
A (Arie) (m)

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

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

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

Ivan deí Heiide-Keijzeí,
M. (Marcella) (v)

van de Pol.
t\4 (Max) (m)

11van deí ScheaÍ
D (Dirk) (m)

12van deÍ Pols.
L C.P (Leo) (m)

13Keiizer-Westhoeve
E.B. (Liesbeth) (v)

14van der Velde,
J C.J (Joar) (m)

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

16Boeteí,
J.P (Jan) (m)

Liist 5 CDA Pag. 9 van 20

Zel in elk vakie één ciiÍeÍ. Begin rechls, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

r0

15

Il

I I

Ll

l
l

1

-ï--

Totaal T-[Ip]



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Beslers.
MJ (Ria) (v)

Horstmeier.
P H (Piet Hern) (m)

26

Steehouwer.
H.J (Henk) (m)

2 Schep,
J (Jan) (m)

van Maurik-de Graatf.
M J (Marjo) (v)

3 Raad.
I (les) (m)

28

Roodzand,
J (Johao)(m)

29

\tan de Zande .

F (Fe.dinand) (m)

30

Vrijenhoek,
W.C (m)

31

Biemond.
W (Willem) (m)

32

Boelhouwer.
N P (Nathalie)(v)

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

33

o
Ouak.
A (Aart) (m)

Sleehouwer
M. (Maíian) (v)

34

van Maurik
A L (Adrie) (m)

35

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

36

Kloet.
A (Adíiaan) (m)

Schelling,
G J. (Berl)(m)

38

Boender
H (Henk) (m)

39

Bosland,
A.P (Anthonie) (m)

40

von Burg,
A.R. (Alexander) (m)

41

Pikaarl,
L (Leon) (m)

42

o
Huber.
J. (Johan) (m)

I

4Overwaler,
L A. (Leen) (m)

I

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

van Nes-
de N4an.

.L(Petra) (v)

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

5

6

7

EendeÍs.
J PH [/ (Jos)(m)

10

11

12

Faber,
J (Jacob) (m)

Olijve,
K. {Rien) (m)

r3

14

l6

Heijndrjk,
tí (Maarten)(m)

Sleehouwer
N.4 A (Michel) (m)

Mrddendoíp,
W.A.A. (Wim) (m)

van Stappen,
A (Aíe)(m)

Bosman,
C J. (Celeste) (v)

den Hoilander,
C A (Kees) (m)

l9

20

21

22Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

Klootwilk,
P (Pleun) (m)

Doedens,
E H (Eimert) (m)

Arnold,
E R. (Ed) (m)

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

Holterhues.
F W (Fíank) (m)

24

25van de Linde,
C B (Co0 (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

5

Pag. L0 van 20
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Zet in elk vakje één cijreÍ. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A (Anne)(m)

RaaphoÍst,
E P (Ernst) (m)

26

Gielbert,
L (Leo) (m)

27

Korí,
W (Wiesje) (v)

3 Verhagen,
D.J. (Dirk) (m)

28

van der Horsl.
SJJ (Servaas) (m)

4 Mesker,
C (Cees) (m)

29

Pater-von Wasserthal.
MJ (Maíran) (v)

5 Zilverberg,
L. (Barlian) (m)

30

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

3'l

7
A E. (Anneke) (v)

32

Hopman,
M. (Maík) (m)

I Bouwer'
van Schre

33

o F Femke

de Lootf.
A E (Arend) (m)

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

10

Kooijman,
A (Arie) (m)

van den Bogerd
P (Pete0 (m)

12

Tanis.
PE. (Peggy)(v)

14

Rretvelt.
V.S. (Vincenl) (m)

van den Berg.
M (Manon) (v)

't6
Scherbeijn,
P P (Flip) (m)

41

Kik,
M (Binus) (m)

van Buígel,
D (Drík) (m)

42

o
Fousert-Poeder,
C lí C (Claudia)(v)

Steegh,
J.P R lí (John) (m)

Kleinpaste,
G J (Gertian)(m)

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

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

20 N4out,

P (Piet) (m)

45

van Dort.
LM. (lneke) (v)

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

46

Ruiter
HJw (Hein)(m)

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

47

Blauw,
N (Nienke) (v)

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

48

Blokhuizen.
A B. (AlÍíed) (m)

24 Bood,
E C (Eline) (v)

49

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

25 50

I

Z

/

I

35

34

36

Seriese.
L. (Lennard)(m)

Kruit,
R. (Rik)(m)

Briggeman
T. [r. (Theo) (m)

Bíouwer,
A. (Aard) (m)

38Haan,
REP(Rob)(m)

van I Zellde,
C (Kees) (m)

Boot,
G. (Gerben)(m)

39

40

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Kievit,
J. (Joost) (m)

2
triikrns-
I van Geloven,
I K.R. (Konnie) (v)

Lucas,
B. (Reyer) (m)

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

SlachleÍ,
E.J. (Ellen) (v)

1
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l
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43

44

I

q
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zl
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-l
l

l

-[T-[r,]
-[T-[tfïf

tl



1de Jong.

2Slaat.
B (Bert)

3Visser,
[r.1. (rhiis) 3

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

5Gíinwis,
PC (Peler)

6Houweling,
A. (Adri)

7van der Duijn Schouten
C A (Kees)

8BÍeedveld,
J S (John)

9Hoogendoorn
P (Pete0

10Kaídux,
A.J (Aren-Jan)

11van der Linden.
A. (Arie)

12Lekkeíkerk,
FJ (Frank)

13van GuÍp,
A.T. (Adrie)

14l'ratze,
J K {Johan)

15Kranendonk,
P (Peteo

16Born.
A G M. (Marco)

17den Besten,
A J. (Aaít-Jan)

't8
Stoop,
TA. (Teunis)

Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag.12van20

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

a

o

t)Totaal

-l

I

l

l
tl



Lijst 9 ChristenUnie Pag.13 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

1Scheermerjer,
H.J P (Harry) 6

2VeÍkaik.
J.W. (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4Schneider,
W. (Willem)

5Ooslra,
A. (Arjen)

1
t1

Tanis-Keijzer,
P M (Elma)

6

7de Moed.
M.J (Bini)

8Houtman
E E (Eíica) 1

Iden Hollander,
O (Dirk)

10Tebrugge.
B J. (Bernard)

11van Heemst,
J PC. (Stan)

12Hoek,
G.M. (Gerto)

13den Hartog.
J (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny)

15Spaans.
E J.M (Erik)

16Bestrnan.
D J (Dirk Jan)

J17La Bose,
M B. (Maikel)

18Grinwis-Driesse
[.4.N. (Miranda)

l9van der Duijn Schouten,
J (Jacob)

20Kooínneel.
M C (Marco)

21Sies,
S J. (Setkin) \

22Robijn,
P (Pie0

23Frólrng'Kok.
J A (Janlien)

l
l
II

Totaal Iflq]



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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1van Zeijl.
FJ. (Fokke) (m)

Kraaii.
R. (Buud) (m) \
van der Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadette) (v)

4Prins.
FJ. (Fred) (m)

van Zeijl,
B (Bas)(m)

5

6

Troost,
I (lna)(v)

6Totaal

2

+
ITII]
1Tt +



1Hage-BaÍendregt,
M N (ilaarke)

-3 -l
van der Eijk,
PJ (Piel)

Lagerwaaíd
J. (Han)

Sommeling,
C (Cor)

Wesdorp,
M (Michelle)

t1

J (Jan)

J.P (Jan Pieted 1

8Oudijk.
M (Mananne)

9Jacobs,
PE. (Petía) j

10Teílouw,
P (Peteí) I

't1
Beedijk.
D (Drrk) )

12van den Brink
G (Geurl) )

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

Zel ln elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

5 O

2

^

4

-5

6

i
I
I+

.

I

lTotaal
r



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

Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met hel laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

1Canton,
B (Bart) 2 2

2Klompenhouweí,
L M. (Lisa) \ o

c1
3van de Peppel

S (Sabrina)

van Broekhoven-van Mierlo. 4

R.N.D. (Renate) 2
7Onderdelinden.

S E (Suzanne)

6Venderbos-Lambrnon,
C (Cees)

7dén Boer
R.A.A (Bobert) \
Faber.
A. (Aler)

IBekkers,
A.J.T (Lydia)

van deí Holsl,
D (Danielle)

\

11Gíoenewege,
PJ.L (Preteí)

Totaal

5

8

l0

l
I

-ï

I
Lt

-I--tlqTel



1Roos,
S.M. (Seívaas)(m) t

2Kegel,
FJ. (Fíed) (m) 1

3Meijer,
P (Pakick) (m) 2

j

Lijst 13 JA21 Pag.17 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Zaalen.
FP (Frans) (m)

4

o

o

Totaal

I
rtt

lTesl



1Slruijs.
J.P (John)(m) I

2

3

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal

Kweekel
la l. (lo,,t rrr

E;,",.""
lJ.K (Jacques) (m)

[rm]



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

o

o

I t,van Buuren.
M.J (MeindeÍt) (m)

Jansen.
R. (Robert) (m)

1

2

3Bronwasser,
lvl EJ (MaÍc)(m)

de Jong'Kamst,
S (Sharon)(v)

van der Velden.
P (Peteí)(m)

4

5
) o

6Dedert,
W.J (Wybren) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l
t1

l

Totaal [T-fzTl



Pag. 20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

! Nee

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

o

o

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lajst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelÍk stembureau?


