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De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

í. Stembureau, locatie en openingstijden

la Stembureaugegevens tijdens stemminq

3oz
Adres/localre slembuÍeau Dag Maand

t '5 C,3 20'23
Openingslitden (van - lot)

O] .3ó

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

Oag MaandAdres/local e slembuíeau

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

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Ja Trld (van - tol)

a< 2csz3 wEa [-T-_-]

Openingslijden (van - lol)

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

II

II II

I

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

Datuml

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



2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT 1:

o

H

o tíl

Houd per stembureaulid de tíjden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was

Trld (van - tot)

r-st
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Vooílelters Achlemaam

SHIFT 2

VooílelleÍs AchleÍnaam
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ob 30

I
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Dag Maand
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7ca
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Tijd (van - lol)

TUd lvan - tol)

o

Dag Maand
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Aenwozig op hel stombuÍeau:

DaS Meand Jaaí
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

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

Aantal geld i9e kiezerspassen c

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

o

Aantal stembilletten met een geldige stem op een kandidaat

Aa ntal bla nco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G í

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

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

o

B 56t

4. Aantal uitgebrachte stemmen

É /
F 7

3. Aantal toegelaten kiezers

SID

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aanlal getelde stemmen moet gelijk zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bi elkaar op.

1H
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Er ziin méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hierondor het aanlal keer dal do onderslaande siluaties trch hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veÍmeld hiercndet d6 andora va*latihgen en het aanlal koor dat doze situalies zich hebben vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

Mogelike ve*laingen voor het verschil
Vermeld hieÍonclet hel aantal koer dat dè onalerstaancle siloalios zich hebben vooígeclaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vormeld hierondat de andeíé voíklaringon en hel aanlal keeí dat dezo situalios zich hebben vootgodaan)
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

E NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

)
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren z|n klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: hel 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
verktaard. het resultaat 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 slemburcau het niet eens is mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

LgtSp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

mrr"[ S\ocln

hcl

o S
d

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatígheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oí zijn niel gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aí en het slemlokaal moest worden ontruimd, activiteilen in of
rondom hel stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@tgp! noteer geen persoonsgeqevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden
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Noleer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig ziin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

L,Ellgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

ï U L),'- 1/\ U,V'\
Namen slembuÍeauleden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2

3

4

'A )nll-L,-.n,.r^,5

6

7

I

r1tr72



Pag. 9 van 10

Lijstnummeí en Lrstnaam

o

o

í Waterschapspartij Hollandse Delta 9 )

2 VVO 3 9
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 6

.)

5 CDA ()

6 Hollandse Delta Natuurliik
-)

7

7 Water Natuurlijk 3 ?

8 Staatkundig GeÍeformeerde Partii (SGP) I ,

9 ChristenUnie )
í0 AWP voor water, klimaat en natuur

-) 7
íí BBB cl >

í2 Partu voor de Dieren 7
-')
ï

í 3 JA2'l I )

í4 GOUD )

í 5 Belang van Nederland (BVNL) 3 1

3Totaal: IÍTE

Bijlage Voorlopige telling op liistniveau

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

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

4 50PLUS
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

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

Tettafelnummer

t [z
Naam

Tafelleider

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschilten)
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U itkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea u 3PZ

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembuíeau betr€fi, vult u dat in) (.>cn [ ^'o 2o. -l slr--t

í. Aantal toegolaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doo{ het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Hea aanaal aot de stemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

6,,
B qí

a c

Léé

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

F Y
G §

a Het tolaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op.

E bsz

G

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

È Nee, maar het stembureau heefi een verklaíing gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

D

Vul hierondor de aantallen in zoals vastgesteld doot het gemeenlelijk stembureau/stambureau voor hel
opanbaar lichaam.

H

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

tr Ja. Ga verder met 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 (schiftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le slemmen in andere gemeenle)

4,2

4.2

c.2

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

ls het aantal loegelaten kiezers (D-2) en hel aanlalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, eÍ zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

.q Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

I

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veríneld hiorondet do andere va*laingen en hoe vaak et sprake van was)

S Ào rc,en <]r.t>n [.cl !2.. <lc clgqr orr t'-lenn9..s I

.\,r(fnai\el- ( - (, /'l\.e?\e 
^(-, 

at\Í1 ,4
J

Í

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2
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4. Bij gecombineeÍde stemmingen

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

[À Nee

tr Ja, er zÍn stembiljetten/stempassen/volmachtbewrzen/kiezeÍspassen van de verkiezing van

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal slembi|eften, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandldaat



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zel in elk vakie één cljÍer. Begin rechts, met het laatsle cijter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W A. (Wim) (m)

MooÍman,
C. (Chris)(m)

Westbroek
H (Henk) (m)

van Rhijn-
de Geus,
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261

29

o

O

I5

(,, q
*

I

t

I ?,

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

2

4

5

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

Wesdorp.
A A. (Arie) (m)

van Brugge,
P.M.J. (Paola) (v)

6Oosterlee.
R.J.B. (Rob)(m)

I

7

I
ren)(v)

F (Fatih) (m)

de Graaí-
van Lith,

I ,J (Ka

Kumas.

/,
ISpeelman.

M (Mart) (m)

Boeíen-de Snaijer.
A A.A (Anneke) (v)

10

't1

12

13

14

Heiindijk,
H. (Bert) (m)

Kromhout.
M (Maaíen) (m)

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

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

15VerhoÍst.
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
N, P (Marcel) (m)

16

17

18

de Snaiier,
J. (Jan)(m)

I

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

19

20

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

22Vermeer,
A. (Alace) (v)

23

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

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

Fir.

J.F J (Jan) (m)

25

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

Subtotaal 1

S 6 q

KÍajenbrink.Meinds,
J (Janneke) (v)

de Jonge,
J.M.M íJos)(m)

L. {Leny) (v) I

L_.1

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

]M



I,|
van Oorschot.
J J N/ (Frank) (m)

L
2van Ditmars.

TE (Teíry)(v)

3Peeterman,
T.A.G. (Theo)(m) 1

z
4Veenhuizen.

H B (Bertine) (v)

aC
5Noortman,

H J. (Hein) (m)

6Boender
H.D (Heleen) (v)

?Díiesprong,
J W J (Jan Willem) (m)

IGoudriaan
R (Bichard) (m) L
Wilbrink.
J (Jorinde) (v) 2

10Speters,
D. (David)(m)

11Noordermeer-Swemmer.
M C.A (ïneke) (v)

12van de Vreede
M L. (Mariin) (m)

r38eíning-
Van Oostveen,
C.&l Íïni)(v) L
Boom,
W.M. (Werner) (m)

15de Graad.
H.A. (Henk)(m)

't6
de Kool,
A J. (Aad) (m)

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

18van Arkel,
P (Peter) (m)

19Ouwerkerk,
A (Aat) (m) I

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , mel het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 7 van 20

o

o

q1Wiersma-
den Dulk.
H.H. (Hennie) (v)

2ven Lammerën.
J. {Joris)(m)

?3Verbeek
J. (Johan) (m)

4Lrevense,
T. (Tom)(m)

5Schaap,
W. (Wylze) (m)

6van den Berg,
J J (Job) {m)

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

't Hoen,
PW (Petra)(v)

Robbemond
J M (Jan)(m)

8

9

10Stengs-Nijhol,
J (Hanneke) (v)

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

12van Strjn,
B. (Bernhaíd) (m)

r3Kickert-Schotling.
D A (Dorien)(v)

14Geerlings,
H. (Harry) (m)

o

Ël
dlI
__l
LI
l

;

Totaal [[}lt



o1van Schei,ndel,
A.N.M. (Nico) (m) L

2Zondet\/an.
N.u (Nalasia)(v)

3Velders.
t'/1.C. (Riet) (v)

Liist 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler

Naam kandidaal &
kandidaatnummèr
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Totaal
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?,
1

2

r-7Hartmann.
J J M (Josephine)(v)

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

5de Klerk,
A (Arie) (m)

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

I

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

Ivan Kampen,
w E (Wim) (m)

van deí Heijde-Keijzer,
N4. (Marcella)(v)

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

11van der Schaaf
D (Dirk) (m)

van dér Pols.
L.C.P (Leo) (m)

l3Keiizeí-Westhoeve
E.B (Liesbeth)(v)

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

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

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

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Winkels.

1B:r:I§,"n"9 (nn)

Wegman,
G J.M. (l,Iariin)(m)

A

9

12

15

----,]

l

It*, I m



Laist 6 Hollandse Delta Natuurliik
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijlèr.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

de Suller'Beslers
M J (Bra)(v)

van Nes-
de Man,

26

28

29

305

32

33

34

Schep.
J. {Jan)(m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

P

6

7

van de Zande.
F (Ferdinand) (m)

Raad,
I (les)(m)

Roodzand,
J (Johan)(m)

Vrijenhoek.
w.c. (m)

Bremond.
W. (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)

Steehouweí
M. (L4arian) (v)

van ÀIaurik.
A L. (Adíie) (m)

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

31

35

van der Meer
B.c J.H. (Rob)(m)

o
Ouak,
A. (Aart) (m)

Faber,
J (Jacob) (m)

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

Olijve,
K. (Rien) (m)

Bosman,
C.J (Celeste) (v)

Sleehouwer
M.A. (Michel) (m)

ndorp

o (wim) (m)

van Stappen
A. (Arie) (m)

10

11

12

r3

16

17

18

36

t
3

4

Steehouwer,
H.J. (Henk)(m)

q
1

8Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

L

t
14den Hollander,

C.A. (Kees) (m)

't5
Heijndiik,
M. (Maarten) (m)

19Doedens.
E H (Eimert) (m)

2l

20

22

Arnold,
E R (Ed) (m)

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

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

Holterhues.
ÉW. {Frank) (m)

van de Linde,
c.B. (Cor) (m)

25

4s-

Bosland.
A.P (Anthonie)(m)

von Burg,
A R (AlexandeÍ) (m)

41

38

39

40

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

Schellrng
G J (Beír) (m)

Eoender,
H (Henk) (m)

Pikaart.
L (Leon)(m)

Huber.
J. (Johan) (m)

42

43

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Pag. 10 van 20

Horstmeier.
PH. (Piet Hein) (m)

van Maurik-de GÍaatÍ.
M.J (irarjo) (v)

Overwater.
L.A (Leen)(m)

Klapwík,
J O B. (Jurgen) (m)

1

27

q

I

l

m
wg

Subtotaal 1 m



Liist 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijfer. Begln rechls, met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

N4ollema.

A (Anne)(m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphoíst,
E.P (Ernst) (m)

Gielbert.
L (Leo)(m)

Verhagen,
D J. (Dirk)(m)

Mesker,
C (Cees)(m)

Zilverberg,
L. (Bartjan) (m)

van deí Ree.
A H (Arne) (m)

A E. (Anneke)(v)

26

van Geloven
KB
Korf,
W (Wiesie) (v)

van der Horst.
S.J.J (SeNaas) (m)

Pater-von Wasserthal
M.J ([,1arian) (v)

2

31

37

47

o
Hopman,
M (Mark) (m)

de Looí,
A.E. (AÍend)(m)

de NeefScholte.
M. (Mirjam) (v)

Hotlinga.
FH H (Folkert) (m)

Lucas,
R. (Reyeo (m)

Kooijman,
A (Arie) (m)

van den Bogerd,
P lPeler) (m)

6

7

8

28

29

30

4

32

33

34

35

36

38

39

40

't0

12

13

14

Seriese,
L. (Lennard) (m)

Bnggeman.
Í.|V. (Theo) (m)

Tanis.
PE. (Peggy) (v)

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

Brouweí,
A (Aard) (m)

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

van 't Zellde
C. (Kees) (m)

Boot.
G. (Gerben) (m)

Scherbeijn,
P P (Flip)(m)

41

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

46

4A

49

42

43

44

45

50

van Burgel.
O. (Dirk) {m)

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

a
Klok,
I F (les) (Ín)

Mout,
P (Piel) (m)

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

Kalkman.
R.C. (Baymond) (m)

Rood,
E C. (Elane) (v)

Kievat,

J. (Joosl)(m)

@ i

l o

b

I

l

3

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

l5

16

17

18

19Kleinpaste,
G.J. (Geítjan) (m)

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

van den Berg,
M (Nranon) (v)

Kik,
M. (Rinus)(m)

Z
21

20

23

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

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

van Dorl
l.M. (lneke) (v)

Blauw.
N (Nienke) (v)

Blokhuizen,
A.B. (Allred) (m)

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

25

24

Subtotaal 1

3 9]

lKo!ntC) lJl

Pag. 11van 20

1

Eouw-er
van Schie,
F (Femke) (v)

Kruit,
R. (Bik) (m)

l
l

+

I

.l

5 I
t I

I

+-

11

l
lll l

! --t
l

I
Totaal (1 + 2)

TIltlrl



I
o

.<.
2Staat.

B. (Be()

Í

3Visseí,
M L (Thris)

4van den Berg,
A PJ. (Albert-Jan) 0

5Grinwis,
P C (Peler)

6Houweling,
A (Adíi)

7van der Duijn Schouten,
C A (Kees)

IBreedveld,
J S. (John)

IHoogendoorn,
P. (Pete0

10Kardux.
A.J. (Aren-Jan)

llvan deí Linden
A (Aíie)

12Lekkerkerk.
FJ (Fíank)

13van Gurp,
A T (AdÍie)

Matze,
J.K. (Johan)

l5Kíanendonk.
P (Peteo

l6Born.
A G.M. (Marco)

17den Besten.
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
T.A. (Te'rnis)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakie één cijfer. Begln rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong,

Pag. 12 van 20

o

o

1

l4

Totaal I

l

-t-r 
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Lijst 9 ChristenUnie

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Scheeímeijeí
H.J P (Harry)

Pag.13 van 20

o

o

i

3
2

3

Verkaik,
J W (Job)

Goeree,
A {Andie)

i
4Schneider,

W (Willem)

5Ooslra,
A (Arjen)

6Íanis'Kerjzer
P M (Elma)

10

7

8

I

de Moed,
M.J (Bini)

Houlman,
E E (Erica)

den Hollander.
D. (Dirk)

TebÍugge,
BJ (Bernard)

11van Heemst.
J PC (Stan)

Hoek,
G M. (Geíto)

den Hartog,
J. (Johan)

12

13

Prpping,
C.M. (Conny)

Spaans.
E J M (EíiK)

14

't5

16Bestman.
D J (Dirk Jan)

3
17La Rose

M B (Maikel)

18

a-)

)

van der Durjn Schouten,
J (Jacob)

't9

20

21

KooínneeÍ.
N4 C (Ma.co)

Sies,
S J. (Setkin)

22Bobijn.
P (Piet)

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

1

.1

tl

Gflnwrs-Dnesse
[,4 N. (Àriranda)

Fröhng-Kok.

IJ.4. 
(Jantien)

1_

Totaal t

tl

WA



2Kraaij,
B. (Ruud) (m)

tlvan der Heiden-van der Blom. 3

B J (Bernadette) (v)

4Prins,
FJ (Fred) (m)

5Tíoosl,
I (lna) (v) 2

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

va Zeijl
FJ. (Fokke)(m)

van Zeijl,
B (Bas) (m)

Pag. 14 van 20

6

o

o

'|

(,

Totaal M



h -t1Hage-Baíendregt,
M N (Maaike)

h
2van der Eijk

PJ. (Piei)

I
/'l

3Lagelwaard
J. (Han)

6)l-
4Sommeling

C. (Coo

,
5Wesdorp.

[r. (t'/ichelle)

I

6Vos,
J (Jan)

7

J P (Jan Piete0

IOudiik,
lí. (Maíianne)

IJacobs,
PE. (Petía)

10Íerlouw,
P (Peted

11Reedijk,
D (Dirk)

12van den Brink.
G (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mèt het laatste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 20
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q
,|

5
2

I q3

z4van Bíoekhoven.van Mieío.
R.N.D (Renate)

3
5Onderdelinden

S E (Suzanne)

6Vendèrbos-Lambinon
C. (Cees)

7den Boer,
B.A.A. (Robert)

IFaber,
A. (Alex)

9

3
l0Vol-

van der Holst
D (Oanrelle)

1lGíoenewege.
PJ L. (Pieler)

Lijst 1 2 Partii voor de Dieren
Zet ln elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Pag. 1ó van 20

o

o

a 7

Naam kandldaal &
kandldaatnummg.

Canton,
B. (Bart)

KlompenhouweÍ.

I 
L M (Lisa)

lvan de Peppel,

LS 
(Sabrina)

c

----f--

I
Bekkers,
A.J.T. (Lydia)

Totaal



Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boos,
S.M (Servaas) (m)

Pag. 17 van 20

o

o

q

b
2Kegel.

F J (Fred) (m)

5

3

N.4eijer,

P (Palrick) (m)

van Zaalen.
F P (Frans) (m)

3

4

Totaal

1

lsTí



cLStrurjs,
J P (John)(m)

\

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één cijler. Begln rechls, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Daamen,
J K (Jacques) (m)

Pag. 18 van 20
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o

Totaal 3

1

l
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Pag. 19 van 20

Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin Íechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaaloummer

O

o

?,.
\J

1J- c
,|

van Buuren,
M.J. (Merndeít) (m)

Jansen.
R (Robert) (m)

Bronwasser,
M E J. (N4arc) (m)

2

3

q

x t\

de Jong-Kamsl.
S (Sharon) (v)

van der Veiden.
P (Peteo (m)

4

5

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

Totaal

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)

l;I

U

I et
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ls eÍ voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds 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?

tr Nee

o

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembuÍeau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

, ttlr
t \,è".\eo q3 clq

l''.,.r a '+L as
L (ór[,-.r 31 2r
ri ïA zr 3j) 33

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

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


