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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

1. Stombureau, locatie en opèningstljden

Adres/localie stembureau

ZS Lr

Dag Maand

o3
Openingslrjd€n (van - lol)

ct 3o LI dö

Openlngslrjden (vao - lol)

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

Adres/localie slembureau Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!.ES (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de tellang (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar T,td (van - tol)

@tre EilsE

o
oL3

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

!t De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

rt ,LO

II
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5

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Dalum:

t--T-r [-T-t
--T-t
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VooÍletiérs Achlernaàm
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Houd per stemburcaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zitting aanwezig was

Aanwezig op hel slembuÍea!

Dag Maand Jaaí
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Tijd (van - lot)
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Tijd (van - lol)
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a SHIFT 2

Voonelers Achlernaam

TELLERS:

Vóórlellers Achtemaam
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2. Aanwezigheld stemburoauleden
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bii A,

fel bA D de aanta en bii elkaar op. 
\ S \

Aantal geldige stempassen

BenC

rL\r

B

2l§
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kieze rspa s)

Aantal geldige kiezerspassen

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

c

5cc\

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

a

E

Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten G 2

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

&=
a'&t
h
tz_

@

F (

3s)

3. Aantal toegelaten kiezers

D

:à9

U gaat nu de stembiljeften tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zíjn 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 z*\

H

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



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

tr /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

E JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft qeconstateerd.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vaífiold hierondot hel aantal keér dat de onderstaande situaties zich hebben vooígedaan

A

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaÍing is voor het verschil
(vefineld hiercnder de anderc veÍklaringen en hal aantal koer dal deze situaties zich hebben voorgedaan)

I

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil t

Er zijn mindeÍ slèmbiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld a

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
(vermeld hiorondaÍ de andere verklaingen en hel aantal kaer dal deze silualies |ich hebben vooígedaan)

§Bo C.,...1rnp\,Lnq_____.-\\_\
T7

c)

{

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
,,1
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Er zUn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten eÍ zijn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Varmeld hierondet hel aantal keaí dal do onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.



Hebben aanwezige kiezeÍs bezwaren geuit?

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

Lgtj.B! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

6. Bezwaren van kiezers

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bíjzondeheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zin niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom hel stemlokaal bei.nvloedden de kiezer.

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

Lgtj,p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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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 vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slemb!reauleden

o

o

§J

E\,c\c\
fÍ\,LL' "

8. Stembureauleden aanwezlg blj de telling

4!9pi U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek L

1

2 D.,."Èl

3

4

't\-.,.'{l5

6

7

I CV..t-.,p\.e

2 Y+<
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

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

ts,3

a\_
1t

,l,h C^o slír^
Lrlstnummeí en Lrjslnaam

V ï

a

«Aàf (2

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

L
11

4 Q,tr e aJ.., ''

'L(.l,=."--cP F§;

h U 3 L.<t4c /', p^

3 luPt
? Lta,b 11-7t,

'1'

5 /

\=_ IJ
C-)

3'l s3í Waterschapspartii Hollandse Delta

IZ t32WD

)L jé3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

7 )4 sOPLUS

Ir ll5 CDA

6 Hollandse Delta Natuurlijk Ll Ll

7 Water NatuuÍlijk ZI
-ii

7 78 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

ZI í{9 ChristenUnie

] l10 AWP voor water, klimaat en naluur

IB rD,I í BBB

Ls Ls'12 Partij voor de Dieren

IO lu13 JA2'l

) I14 GOUD

15 Belang van Nederland (BVNL) I 1 I

fu-4Totaal:
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qÈ:
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('
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Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 in Ahoy Rotterdam
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

óDt

Naam

Tafelteider

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

2 8 4

1lIollta vr,ilA n

11 ,D r*^l-

Ailt*ttot, ,ly,,brbt
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea u 
'L$a

Locatie slembureau (indien het een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in) k

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

Aantal geldige stempassen A 2-lc.
a i§.
c o

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

O

Hel aantal tol de saemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

E iot
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G L
a Het totaalaantal gelelde slembilietten ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 'l onder O) en het aantalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)gelijk?

D 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.

1. Aantal to€gelaten kiezers

2. Aantal getelde stembiljetten

F (

Aantal geldige kiezerspassen

R...o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

H 3oq
'Telv@í dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke liist zijn uitgebrachl bijelkaar op.

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getclde stembiuetten

Ja. Ga verder met rubriek 4.

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het veívolg van rubriek 3.



Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

4.2 2]o
8.2 3q

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente) c.2 a

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

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn móér 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 aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hior sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiliet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaÍing voor het verschil?
(veonold hiercndat de anclere ve*lanngen en hoe vaak eÍ sprcke van was)

Hoe vaak is er geen veÍklaring voor het verschil?
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o.2 3oq

Mogelijke verklaringen vooÍ het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

D Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewi,zenlkiezerspassen van de veÍkiezing van

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

Noteer hier het aantal stembiljenen, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

o

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

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lust en peÍ kandidaat

4. BiJ gecombineerde stemmingen

E( Nee
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Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W A. (Wim) (m)

Moorman,
C. (Chíis)(m)

26

Biisdijk,
C.L.K. (Cicilia) {v)

2

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

3

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

4 van Bhrjn'
de Geus,

29

1
L Len

van Brugge.
P M J. (Paora) (v)

5

Oosterlee,
R J B (Rob)(m)

6

de Graafl-
van Lrth,

K J. (Kaíen)

Kumas,

7

8

o F (Fatrh) (m)

Speelman.
M. (trart) (m)

9

van Egmond,
W.A. (Willenl) (m)

10

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

11

Heijndrjk.
H (Bert) (m)

12

Kromhout.
N.4 (Maarten) (m)

13

Boeíen-de Snaajer,
A A A. (Anneke) (v)

14

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

15

Janssen.
M.P (Maícel) (m)

16

de Snaijer,
J (Jan) (m)

17

o
Kíajenbrink- lv'leinds,
J (Janneke) (v)

18

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

19

de Bíuine,
N.4 W (Wilma) (v)

20

van der Sluis.
B H (Bas)(Í')

21

Vermeer,
A (Alice) (v)

D w.C. (Dion) (m)

23

'I N,!annetje.
J J. (Johan) (m)

24

3

u
3

Wesdorp.
M.G.J (N4ayke)(v)

Westbroek
H. (Henk)(m)

27

2Subtotaal 1
1

Subtolaal 2

5

^

Totaal (1 + 2)

Frt,

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

25

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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Lijst 2 VVD

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

van Oorschot,
J.J M. (Fíank)(m)

van Drlmars,
T.E. (Teíy) (v)
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Peeleíman.
T.A G (Theo)(m)

2

3

4

5

7

Veenhuizen
H.B. (Bertine) (v)

Noortman,
H.J. (Hein)(m)

Boendér
H.D (Heleen) (v)

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

o

de Graad,
H A (Henk) (m)

de Kool,
A J (Aad) (m)

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

vanAíkel,
P (Peler) (m)

Ouwerkeak.
A (Aat) (m)

't5

16

17

18

19

Goudriaan,
B. (Richard) (m)

Wilbrink,
J (Jorinde)(v)

9

I
Speters,
D (David) (m)

NoordermeëaSwemmer.
M.C A (Tineke) (v)

10

11

12van de Víeede,
M.L (t'ilarijn)(m)

Berning-
Van Oostveen,
C M (Tlni) (v)

14Eoom
W M. (Weíne0 (m)

,*,TLTotaal

3

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

1
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3 B
1Wiersma-

den Dulk,
H H. {Hennie) ív)

2van Lammeíen,
J (Jons)(m)

o
U

7
3Verbeek.

J. (Johan) (m)

q

Lievense,
T. (Tom) (m)

Schaap,
W (Wytze) (m)

van den Ber{,
J.J. (Job) (m)

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

A't Hoen,
P W. (Petra) (v)

Robbemond
J M. (Jan)(m)

Stengs-NijhoÍ,
J (Hanneke)(v)

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

10

11

1

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

o

a

van Stijn,
B (Bernhard) (m)

Geerlings,
H. (Haríy) (m)

12

't3

14

Totaal

zet in elk vaklè één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

I-[16Tí

Kickert-Schotting,
D A. (Dorien) (v)

4

5

6

7

8

__I



Íg
Zondervan.
N M (Natasla) (v)

')

I
3Velders,

M C. (Riet)(v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in èlk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laalste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

Z
ï

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

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

5de Klerk,
A (Arie) (m)

Oostenrijk,
TC (Theo)(m)

van Geldeí.
L.A. (Leo) (m)

6

7

/ I
8van Kampen,

W E. (Wim) (m)

+
van deí Heijde-Keljzer.
M (líarcella)(v)

van der SchaaÍ,
D (Dark)(m)

10

11

I

van de Pol.
M (Max) (m)

12van der Pols
L C P (Leo)r'm)

13Keijzer-Weslhoeve
E B (Liesbeth)(v)

14van der Velde.
J C J. (JoaÍ)(m)

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

't6
Boeler
J P (Jan)(m'l

Liist 5 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Wegman,
G J.M (Mariin) (m)
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Liist 6 Hollandse Delta Natuurlijk Paq. 10 van 20

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begln rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Suner- Beslers
M J (Ria) (v)

26

Sleehouwer.
H J (Henk) (m)

2 Schep,
J. (Jan) (m)

27

van l\4aunk-de Graaí,
L4 J. (Maqo) (v)

3

4

KlapwÍk,
J D.B. (Jurgen)(m)

5

van Nes-
de Man,

6

Pelra

R C.J.H. (Bob) (m)

7

Boelhouwer
N.P (Nathalie) (v)o
Ouak,
A. (Aart) (m)

9

Faber,
J (Jacob) (m)

10

Benders.
J P H t\4 (Jos) (m)

Olijve,
K (Bien) (m)

Bosman,
C J. (Celeste) (v)

13

den Hollander.
C A (Kees) (m)

14

Herlndijk.
M. (traarten) (m)

15

Steehouweí
lvl.A. (t,4iche ) (m)

16

17 Pikaart,
L. (Leon) (m)

42

o
Middendoíp
w.A.A. (Wim) (m)

18 Huber,
J (Johan) (m)

43
van Slappen
A. (Arie) (m)

Doedens,
E H (Eimeít) (m)

19

Arnold,
E R. (Ed) (mi

20

Klootwjjk,
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

22

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

23

Holterhues,
F.W (Frank)i:m)

24

25

Raad,
I (les) (m)

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

31

29

30

32

33

34

35

36

38

39

Biemond,
W. (Willem) (m)

van Maurik
A.L (Adíie)(m)

den Orijver,
N A J. (Jan) (m)

Boender.
H. (Henk) (m)

Vrijenhoek,
W C. (m)

de Vogel,
J (Jan)(m)

Steehouwer.
M (Manan) (v)

Kloet,
A. (Adriaan)(m)

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

40Bosland.
A.P (Anthonie)(m)

41von Burg.
A.R (Alexander)(m)

van de Linde
C B. (Co0 (m)

,|
Horslmerer,
P H. (Piet Hein) (m)

L-

Roodzand.
J. (Johan)(m)

lOverwater.

l]- 
A (Leen) (m)

!

L

8

11

l---.t

!
-

!

t

u,
I

L-

I Subtotaal 2 l

I
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Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

Zet ln elk vakie één cijíer Begin rechts , met hel laatsle ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema.
A. (Anne) (m)

Raaphorst,
E P (Ernst) (m)

26

Wilkens-
van Geloven.

2 Grelberl.
L. (Leo) Ím)

KB Konnie) (v)

3 Verhagen.
O J. (Dirk)(m)

2A
Korl,
W. (Wiesje) (v)

4 líesker
C. (Cees)(m)

29
van der Horsl.
S.J.J (Servaas) (m)

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

5 Zilvetbetg,
L (Bartjan) (m)

30

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

3r
Lucas,
R (Beye4 (m)

de Neef-Scholte.
M (t\4irjam) (v)

7
A E (Anneke) (v)

Hopman,
[r. (Maík) (m)

I Bouwer
van Schie

33

o Femke

de Looí,
A.E. (Aíend) (m)

I Seíiese,
L. (Lennard) (m)

34

Hottinga,
FHH (Folkert) (m)

10 Kruit.
R (Rik) (m)

35

<ooijman,
.q {Arie) (m)

11 Briggeman.
TM (Theo) (m)

36

12 Brouwer,
A (Aard)(m)

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

38

Slachleí,
E.J. (Ellen) (v)

14 van IZelíde,
C (Kees) (m)

39

Bietvelt.
V.S. (Vincent) (m)

't5
Bool,
G. (Gerben) (m)

40

lan den Berq.
t/ (Manon) (v)

16 Scherbeijn,
P P (Flip)(m)

41

liik,
M (Binus)(m)

l7 van Burgel,
D (Diík)(m)

42

o
Fousert-Poeder,
0MC (Claudia) (v)

18 Steegh,
J PR M (John)(m)

Kleinpaste,
G J. (Gertjan) (m)

l9 Klok,
I F. (les) (m)

44

GaSI
J.A (Bon) (m)

20 Mout,
P (Piet) (m)

45

van Dort,
lM (lneke)(v)

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

46

Fuileí.
F.J W (Hein) (m)

22 Schuurmans.
T J.C. (Íheo) (m)

47

Blauw
N (Nienke) (v)

23 Kalkman.
R C (Baymond) (m)

48

Blokhuizen.
A B (Alked)(m)

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

49

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

50

Subtotaal 2

Kievit,
J. (Joosl)(m)

[r"" d"" B"g",d

tP(Pryry)
Tanrs,

lllll:eer)l!

43

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

13l l

lLl

+
t,

ïI
I
+

lrI
I

t-ll

t
l
+

l

l
[l ;lo LSubtotaal 1

Totaal (í + 2) [-ttff



b
z

!an den Berg,
l\ PJ (Albert-Jan)

van der Duijn Schouten
C A. (Kees)

10

l1

't2

't3

4

5

6

7

I

I

Houweling,
A (Adri)

Bíeedveld.
J S (John)

van Guíp,
A T. (Adrie)

(irinwis,
PC (Peteo

Hoogendoorn,
F'(Peted

l(a.dux,
A J. (Aíen-Jan)

van deí Linden.
!,. (Arie)

Lekkerkerk
F J. (Frank)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zel in elk vakjè één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

de Jong.

Staat,
8. (Bert)

\/isser,
M L (Thijs)

Pag. 12 van 20

2

3

o

o

l,,latze,
J K (Johan)

Kranendonk
P (Pete0

8oín
A G M (Marco)

den Beslen.
A.J (Aart-Jan)

14

15

16

17

18Stoop
ÍA (Teunis)

qTotaal

I



Lijst 9 ChristenUnie Pag. L3 van 20

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

Naam kandideat &
kandidaatnummer

Scheermeiier
H.J.P (Harry)

Verkaik,
J.W (Job)

2

)

o

o

v

Goeree.
A (Andie)

Schneider, 4

5

4

v6

7de Moed,
M.J (Rini)

10

8

I

Houtman
E.E (Erica)

den Hollander.
D (Oirk)

Tebrugge,
B.J (Bernard)

van Heemst,
J.PC (Stan)

'loek,
3.M. (Gerto)

11

12

,len Hartog
.l (Johan)

Pipping,
C M (Conny)

13

14

15Spaans,
E J.M (Erik)

16Bestman,
D J (Dirk Jan)

17La Bose
1.4.8. (Maikel)

CI
ö

Grinwis'Díesse
t, N (Mrranda)

van der Duijn Schouten,
.J (Jacob)

18

r9

L

l,loornneeÍ,
M C (l,raíco)

Sies.
S.J (Setkin)

20

21

LTotaal

I oostra.

la. 1e4en1
i
Tanis-Kerjzer.
PlM. (Elma)

Bobrjn,
P (Piel)

Fröling-Kok.
J.A. (Jantien)

1

-

1

1

ï-.

Z



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

!an Zeiil,
F.J. (Fokke) (m)

l,:raaij.
R (Ruud) (m)

van der Héiden-vanderBlom. 3

B.J. (Beínadette) (v)

Prins,
F.J. (Fred) (m)

Tíoosl,
I (lna) (v)

van Zeijl.
B (Bas) (m)

2

4

5

6

o

o

Z

3

I

I

7

1

Pag. 14 van 20
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I q

4

1

4

L

11Fleedijk.
O (Dirk)

12!an den Brink,
(i (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

llage'Baíendregt,
U.N. (N,laaike)

van der Eijk,
P J (Pie0

[-agerwaard,
. (Han)

Íiommeling,
O (Coo

\!esdorp,
1,4 (Michelle)

". (Jan)

Warnaer.
,.P (Jan Pieteo

o
Oudijk.
M (Marianne)

"acobs.
PE (Petía)

Terlouw,
F (Peted

o

2

3

4

5

6

7

8

I

10

4 I

Pag. 15 van 20
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I

t

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Canton,
B (Barl)

Klompenhouweí,
L.M. (Lisa)

van de Peppel,
S (Sabrina)

van Broekhoven'van Mieío.
R.N.D. ÍBenate)

4

Onderdelinden
S E (Suzanne)

5

Venderbos-Lambinon
C (Cees)

6

den Boer.
R A.A. (Boberl)

7

Faber,
A (Alex)

8

o I3ekkers
A.J T. (Lydra)

'/an der Holsl,
10

l Danielle

13roenewege,

PJ L. (Pieleo
l1

o

1

el
5lI

fr
i

Totaal
L .6s



b

q

Laist 13 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Iioos,
Í1.M. (Servaas) (m)

Kegel,
F J. (Fred) (m)

treiier,
P (Patrick) (m)

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

Pag.17 van 20

2

3

4

o

O

Totaal
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3

I

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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Struijs,
J P (John) (m)

Kweekel.
A A (Adri) (m)

2

o

o

Pag. 18 van 20
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n»,Pw

4{re Jong-Kamst
S (Sharon)(v)

5van der Velden.
P (Peteo (m)

Z6Dedert,
W.J. (Wybren) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

,,/an Buuren
M.J. (Meindert) (m)

.Jansen,
R (Robert) (m)

\À

I

2

3Btonwasser,
M.E.J. (Marc) (m)

o

a

Totaal

1

I lsl



Pag. 20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten spÍake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderz ijds hel aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

[La -t vut ae navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

o

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil
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