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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

Adíes/ ocalre slembureau Daq Maand

E]] Ov /t b Lozj () zt o<)

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

Adíesrlocalre slembuÍeau Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar Trtd (van - lol)

Datum L\ to
WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tP De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Openingslijden (va^ - lol)

\í Lo(-t () c)

o

o3 3o

ö ()

í. Stembureau, locatie en openingstiJden

1a Stembureaugegevenstijdensglqi4g

Openingslrtden (van - lol)

t.\

[[

r-T-t [-T--
[-T--

[-T-t
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2. Aanwezlgheid stcmbureauleden

VooÍleners Achlernaam

SHIFT 1:

N

SHIFT 2

Voorlell€rs AchleÍnaam

L

v ts5eR

2-.o L3
zoL3 dTE"l ts95

ozi 3o tsos

Houd per stembureaulid de tíjden bíj waarop het lid bii de zitting aanwezig was

Aenwezig op hel slombuíeau

Dag Maand Jaeí ïrjd (van - lol)
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TELLERS:
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Dag Maand

Dag Maand
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t_í 3o

Tijd (van - lol)
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aantallen bU elkaar op.

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

Aantal geldige kiezerspassen

S7L

c o

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

B q8

í8o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de slembiljelten lellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin 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

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

E s7\

G o

F

5?.9

3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

o

H

t
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ls er een vercchiltussen het aanlal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr /vEE à Ga dan door naar rubriek 6.

{Ja ) verktaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
héeft geconstateerd.

Er ziin méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten eÍ zÍn meer geteld (J

fu'logelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieÍondeí hel aantal keeí dal de onderslaande situalies zich hebben vooÍgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(véfineld hieronder de andere verklaringén en het aantal keet dal daze situalies zich hebben vooqedaan) C)

a

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil o

Er zijn minder stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zUn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermald htercndeÍ hel àanlal keer dal de ondeíslaando situalies zich hébbon vooígeclaan

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(veímeld hieíondat do andere vorklaingen en hel aantal keeí dat deze siluaties zich hebben vootgedaan)

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 9_

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

ó
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten oÍ opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeiliik 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 wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dít proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactíe op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niet gekomen, de stembus was vol en eÍ was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activíteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@LgE! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

4/-_s

t(

rv1 I

h

()

n1 )r

fi1,
-l

(

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

(
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de telling aanwezig zijn
Dal zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Lglgpi U vult in rubriek I alleen de namen in.
veNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

LQU
Namen slembuÍeauleden

t ve-

o

a

,|

2

3 Wrn^,*YA V,, .l .^t

4 (

5

6

7
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LrlstnummeÍ en Lrlstnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o
Totaal: 5 7 1

í Waterschapspartij Hollandse Delta I (

2WD ( (

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ( 7
4 sOPLUS

'2
5

5 CDA q
6 Hollandse Delta Natuurliik L 6
7 Water Natuurlijk 7 z_
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) \

(-)

9 ChÍistenUnie k ?
10 AWP voor water, klimaat en natuur

,L
1

í,I BBB ó Lt,

12 Partii voor de Dieren B
'13 JA21

a <1ö

14 GOUD q

15 Belang van Nederland (BVNL) t 7

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

I
l

-l
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a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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*?À= Gemeente
Rotterdam

a

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Detta

Dee[ B

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

O
tí |

Naam

Tafelleider

Tafelcontroteur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

2 9 3

O J, l<t-(

Tettafelnummer

Av-vrf l-ze:uz-,> e L c-o--
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, ? rl .3
O .^de.^[-.ao,e-r-'strz . l?:T

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

Vul hieronder de aantallen ín zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

A 532-
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B Lr§

.o
Aantal geldige kiezerspassen c o

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaal E 5-É s)L

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G o

a Ë-1v] qg1

'Telvoor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke líjst zijn uítgebracht biielkaar op.

fl 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 verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

5§o

2. Aantal getelde stembiljetten

F

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

Aantal geldige stempassen

D

Het totaalaantal getelde stembiljelten ( E.+ F + G = H )

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

$\a. ca ,"ro"t ,et rubriek 4.
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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 voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

Het aanlal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel oP! ( A.2 + 8.2 + C-2 = D-2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembilietten (rubnek 2 ondet H) gelijk?

4,2

o
tr Ja. Ga verder 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 verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aanlalgelelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

I

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljel 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 verklaÍing voor het verschil?
(veÍmeld hierondet de andere ve*laÍingen en hoe vaak or sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? I

8.2

o.2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewrzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Sr Nee

tr Ja, er zijn stembiljetteni stempassen/volmachtbewijzen/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 bestuuÍscollege

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

a

(Afhankelijk van het aantal kandídaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst éën of twee.)

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

líooíman.
C. (Chris) (m)

Wesdoíp,
U.G J (N,layke) (v)
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26

28Weslbroek
H (Henk)(m)

o

o

I
ISjoukes,

W A. (wim) (m)

7
Riisdiik,
C.L K. (Cicilia) (v)

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

2

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

van Bíugge
PMJ (Paola) (v)

4

5

1

Ooslerlee,
B.J.B. (Bob) (m)

7

KJ Kaíen

de Graaí-
van Lith,

0

?

Kumas,
É (Fatih) (m)

Speelman,
M (Mart) (m)

I

9

10van Egmond,
W.A. (Willem) (m)

't1
Smulders-Eveís,
B J (Bosalie) (v)

Heiindijk,
H. (Bert) (m)

Kromhout
tí. (Maarlen)(m)

Boeíen-de Snaijer,
AAA (Anneke) (v)

't3

14

15VeÍhorsl,
Y (Yvonne) (v)

I16Janssën
N,l.P. (Marcel) (m)

de Snaijer.
J (Jan) (m)

18Krajenbrink-l,reinds,
J. (Janneke)(v)

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

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

19

20

?

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

Vetmeer.
A (Alice) (v)

21

22

23

D.W.C (Dion) (m)

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

25F[,
J.F.J. (Jan) (m)

29

L Len

van Bhiln-
de Geus.

Subtotaal 1 0 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

12

17

(v)

I
l

ll!
Trt v)



'L
1van Oorschot.

J.J.M (Frank) (m)

2van Ditmars
ÍE (Teíy) (v)

4L
3Peelerman,

TA G (Theo)(m)

4

H.B. (Beílrne)(v)

5Nooíman,
H.J. (Hein)(m)

6Boendeí,
H D (Heleen)(v)

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

8Goudriaan
B. {Richaíd) (m)

Wilbrink
J (Joíinde) (v)

10SpeleÍs,
D. (David) (m)

11Noordermeer-Swemmeí
t\4.C.4. {Tineke)(v)

12van de Vreede
t\4.1. (Mariin) (m)

13BeÍnrng-
Van Ooslveen,
C [/ (Íini)(v)

l4Boom,
W.M. (Werner) (m)

15

16

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

18van Arkel,
P (Peteo (m)

't9
Ouwerkerk
A. (Aat) (m)

Lijst 2 VVD

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

Totaal

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

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

tr'-K"d
A.J. (Aad) (m)

.+I
rl

E

T-T/IA



3 /
IWiersma-

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

_)

)
2van Lammeren.

J. (Joíis)(m)

3
3Vsrbeek.

J (Johan)(m)

4Lievense,
T (Tom) (m)

3
5Schaap,

W. (Wytze) (m)

36van den Berg,
J J (Job) (m)

7van der Linden.
C.A.C. {Lieke) (v) 3

I
B't Hoen.

PW. (Petra) (v)

IRobbemond.
J M. (Jan)(m)

l0Stengs-NijhoÍ
J (Hanneke)(v)

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

12van Strjn,
B. (Bernhard) (m)

Z
13Kickert-Schotting,

D A. (Doíien) (v)

14Geerlings,
H (Harry) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 7 van 20

o

o

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

11

Totaal VF



Lijst 4 5OPLUS

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 20

2

3
IZondervan.

N M (Natasja) (v)

3

--)

o

o

Totaal Z3

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

van Scheilndel,
A.N.M. (Nico) (m)

')

Velders.
M.C. (Raet) (v)

I



í
1Winkels,

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

I
Wegman,
G J M. (Maíijn) (m)

I
3Hartmann.

J.J.M. (Josephine) (v)

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

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

6O6teníijk,
T.C. (Íheo)(m)

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

Ivan Kampen,
W.E. (Wim) (m)

LIvan deí Heiide-Keijzer
M (Maícella) (v)

10van de Pol.
[,1. (Max) (m)

l1van der Schaal.
D. (Dirk) (m)

van deí Pols.
LCP(Leo)(m)

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

't4
van der Velde.
J.C.J. (Joao (m)

l5van Bossum.
N A (Ellen)(v)

16Boeter.
J P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 20

o

o

Zet in elk vakie één ciiíer. Begin Íechts , met het laatste cijÍer.

12

L

tTotaal rbl



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kendidaalnummer

de Suner- Besters,
M.J (Ria) (v)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horslmeier.
PH (Piel Hein)(m)

26

28

2 Schep.
J. (Jan)(m)

Raad,
l. (les) (m)

Roodzand.
J. (Johan) (m)

o

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

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

van Stappen
A (Arie) (m)

Doedens.
E.H. (Eimert) (m)

Aínold,
E.R. (Ed) (m)

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

Pannekoek,
W. (Wiebe) (m)

16

17

18

19

21

22

20

I a

3

a/-

7
van der Àreeí,
B.C.J.H (Rob) (m)

4

5

6

7

van Nes-
de lían,
P (Peka) (v)

t-|
IBoelhouweí,

N P (Nathalie) (v)
,)

Benders
J PH.M (Jos) (m)

l0

11

12

IOuak.
A (Aart) (m)

Faber,
J (Jacob)(m)

Olijve,
K (Bien) (m)

Bosman.
C J. (Celeste)(v)

den Hollander.
C A (Kees) (m)

13

14

15HeÍndijk,
M. (Maarten) (m)

23van ÀIauíik,
S.C. (Simon) (m)

Holteíhues,
F.W. (Frank) (m)

van de Lrnde.
c.B. (coo (m)

24

25

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

31

30

Vnjenhoek
wC (m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan)(m)

33

Steehouwer.
M. (Maíian)(v)

den Drijver,
NAJ (Jan)(m)

Kloet,
A. (Adíiaan)(m)

38Schelling,
G.J. (Bert) (m)

39Boendeí,
H. (Henk) (m)

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

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

4'l

40

Pikaart,
L (Leon) (m)

43Huber.
J (Johan) (m)

II

7 5 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

1

SleehouvÍer,
H J. (Henk) (m)

van Maurik-de Graafl,
M.J. (Mario) (v)

Overwater.
L.A. (Leen)(m)

Klapwijk.
J.D B. (Juígen) (m)

van Maurik
A L (Adrie) (m)

29

l2

LSubtotaal 1

ffie?



Lijst 7 Water Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Pag. 11van 20

Raaphorst,
E.P (Ernst) (m)

Gielbert,
L (Leo)(m)

Bouwer-
van Schie

26

o F Femke

Briggeman,
T.M. (Theo) (m)

Scherbeijn.
P P (Flip)(m)

Boot.
G. (Gerben) (m)

41

33

34

35

36

Seriese.
L (Lennard) (m)

Kruit
R (Rik)(m)

Slachter.
E.J (Ellen) (v)

Bietvelt.
V S. (Vincenl) (m)

15

'16

17

't8

40

o
Kik.
[I (Rinos) (m)

van den Beíg.
N, (Manon)(v)

Fouseít'Poeder.
CMC (Claudia) (v)

Steegh,
J.PRM (John)(m)

van Burgel,
D (Dirk) (m)

Rood,
E C (Eline) (v)

42

43

44

49

50

Z z1Mollema,
A (Anne) (m)

IWilkens.
van Geloven,

Koí,
W (Wiesie) (v)

3
KR (Konnie)(v)

4vafl deí Horsl.
S.J.J. (Servaas) (m)

5Pateí-von Wasserthal,
M.J (Marian) (v)

6Lucas,
R (Beye0 (m)

í
de NeeÍ-Scholte.
M. (Mrrjam) (v)

Hopman,
M. (Mark) (m)

7

8

Ide Looí
A E (Arend)(m)

10Hottinga,
FH H. (Folkert) (m)

Kooijman.
A. (Arie) (m)

van den Eogerd,
P (Peter)(m)

11

12

113Tanis,
P E. (Peggy) (v)

,L
't9

Kleinpaste,
G.J (Gertian) (m)

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

2lvan DoÍt.
l.M. (lneke)(v)

22Buiter,
H.J.W. (Hein) (m)

23Blauw,
N (Nienke) (v)

Blokhuizen.
A.B (AlÍred) (m)

van den Hout,
A.Y (Annema.ie) (v)

31

2A

29

30

32

A E (Anneke)(v)

Verhagen,
D J. (Oirk) (m)

ZÍverber9,
L (Bartian) (m)

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

Brouwer,
A. (Aard) (m)

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

37

38

39van I Zelíde.
C (Kees) (m)

45

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

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

Kalkman,
R C. (Raymond) (m)

47

46

48

Subtotaal 1

7 zTotaal (1 + 2)

Kievat,

J. (Joost)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummeÍ

2

Mesker.
C (Cees)(m) l

l
3o l

+
14

lxtot,
I l.É (les)(m)

Mout.

L 
P. (Pieo (m)

20

24

Subtolaal 2D [T-EI



Lijst 8 Staatkundig GereÍormeerde Partii (SGP)
Zet ln elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

t

e
,|

2

3Visser,
M L {Thijs)

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

5Grinwis,
PC (Peteo

z6Houweling,
A (Adri)

van der Duijn Schouten,
C A (Kees)

IBre€dveld,
J S (John)

Hoogendoorn
P (Pereo

10Kardux,
A.J (Aren-Jan)

't1
van der Linden,
A (Arie)

12Lekkeíkeík
FJ. (Frank)

13van Gurp,
A T (Adrie)

14Matze,
J.K (Johan)

15Kranendonk,
P (Peter)

16Born,
A G M. (Marco)

17den Beslen
A J (Aan'Jan)

r8Stoop,
T.A. (Teunas)

Totaal

ï

o"J-n

lvvr
Staat,
B (Bert)

7



1

Z L
2

3Goeree.
A (Andie)

4Schneider,
W (Willem)

5Ooslra,
A (Arien)

7
6Tanis"Keijzer,

PM (Elma)

7de Moed,
M.J {Rini)

LBHoutman,
E.E. {Erica)

den Hollander.
D. (Dirk)

Tebrugge,
B.J (Bernard)

10

I

van Heemst.
J PC (Stan)

12Hoek,
G M. (Gerto)

13den Hartog.
J (Johan)

14

l5Spaans,
E.J.M. (Erik)

16B€stman.
D J. (DirkJan)

17La Rose.
[,1 B (Maikel) l
Gnnwis-Díiesse,
M N (Mrranda)

19van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20Koornneel
M C (Marco)

2'lSies,
S.J. (Setkin) ]

22Bobijn,
P (Piet)

,/

23Fröling-Kok,
J.A (Jantien)

II

Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle cijfer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

q 7I

Scheermeijer,
H.J.P (Haíy)

Verkaik
J W (Job)

11

Pipping,
C M (Conny)

18

Totaal



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, mel het laatsle ciitèr.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

5
1van Zeijl.

FJ (Fokke) (m)

2Kraaij,
B (Ruud)(m) I

Ivan dèr Heiden-van deí Blom. 3

B.J (Bernadette)(v)

4Prins,
F.J. (Fred) (m) I

I5Troost.
I (lna)(v)

6van Zeijl,
B (Bas)(m)

Pag. 14 van 20

Totaal TITA



4 /
1Hage-BarendÍegl,

l', N (Maaike)

A
2van deí Eijk,

PJ. (Piet)

I3Lagerwaard,
J (Han)

2
4Sommeling

C (Cor)

-)
J

5Wesdorp.
M (Michelle)

6

J. (Jan) I
7

J.P (Jan Pieter)

IOudijk.
M. (Marianne)

I
IJacobs.

P E (Petra)

10Terlouw.
P. (Peter)

l1Beedrjk,
D. (Dirk)

12van den Brink.
G (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.15 van 20

o

o

{ {Totaal



Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

é
tCanlon

B (Ban)

L /
2Klompenhouwer

L M. (Lisa)

3van de Peppel,
S. (Sabrina) Z
van Bíoekhoven-van Mierlo 4

R.N.D (Renate)

{
5Onderdelinden.

S E (Su2anne)

I
Venderbos-Lambinon
C. (Cees)

I
7den Boer,

R.A.A. (Robert)

8FabeÍ,
A (Alex)

3
IBekkers,

A J.T. (Lydia)

10
van der Holst,
D. (Danielle)

11Groenewege.
PJ.L (Piete0

o§ )Totaal

3



1

/-,

4
2

3Meijer,
P (Pakick)(m)

4van Zaalen.
F P 1Fíans) (m) I

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.17 van 20

o

o

2 BIT

Roos,
S.M. (Servaas) (m)

Ë"1
F.J (Fred) (m)

Totaal



6
1Stíurjs,

J P (John)(m)

2Kweekel
A.A. (Adri) (m) 2

3Daamen.
J K (Jacques)(m)

Lajst 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

0Totaal



Ivan Buuren,
M J. (Meindert)(m)

52Jansen.
B. (Robert) (m)

I

JBronwasser,
M E.J (Marc) (m)

\

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

Li
5van der Velden,

P (Peter) (m)

_3
6Dedert,

W.J. (Wybren) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zel in elk vakje één ciifer. Begin rechls , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

,

6

.L

Totaal [T.to]



Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lUst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

o

E Ja -> Vulde navolgende tabelin en geeí zo mogelijk een verklaring

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stèmbureau

s \D t\

IC z3 2à
\l t tt
\1 L't §\)

lL1 3 S
ts \ \ rc

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Reaclie gemeentelijk stembureau op het verschil


