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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

Adres/local e slembuíeau Oag Maand Openingslijden (van - lot)

I )L 11

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 Openingslijden (van - lol)

í b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaat Trld (van - lol)

Datum L7 f.lT, .l 6! r;
O

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

d De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrUving locatie

1. Stembureau, locatie en openingstijden

C,L

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

tt () -'l

.,JI

[-T-l---r
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2. Aanwezigheidstembureauleden

VooÍlelleís Achleínaam

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

Aanwezig op het stembuÍaau
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezercpassen in bij A, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

íéà
Aantal geldiqe volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B :lr
c ()Aantal geldige kiezerspassen

Tolaal aantal toegelaten kiezerc ( A + B + C = D )

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal gelelde stemmen moel gelik 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 E ózo
Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten 2-J

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

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

a

4. Aantal uitgebrachte stemmen

F c
I

6tt

3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

o

H
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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)?

wtwe > Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Verrneld hieronder hel aantal keer dat do onderstaande siluaties zich hebben voorgodaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermald hieandet de anderc ve*laringen @n het aantal kear dal deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen veÍklaring is voor het verschil

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

Mogelike verklaingen voor hel verschil
Vermald híeronder hel aanlal keeí clat de ondeíslaando situaties zich hebben vootgedaan

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
(vermold hiarcnder d@ ahderc vetulaÍingen en hèl aantal keot dat doze siluatias zich hebbèn voogedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezigè kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereíkbaal
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers t|dens de telling: een stem wodt onterecht geldig, ongeldig oí blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakl, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens ls meÍ de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

r
/o.() rvr."4i,r t^L r-z

Jé tltí
4

,

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming on telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niet qekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

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

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

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

Namen stembuíeauleden

|-

o Lo

zÍ l"

-a-, Jqco! Ly,,.o Me L)

o

8. Stembureauleden aanwezlg b[ de telling

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

1 ( 
"r. 

-., =, - \-ra ^ Àt (', í:ic n\

2 Í n n r on ., L,r r..'..

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.

L islnummer en Lrlslnaam

o

o
vul het totaal in bij Rubriek 4. onderdeel E.

1 Waterschapspartii Hollandse Delta Ll 1
2WD

I I
\

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) I íJ l
4 sOPLUS

I

i

5 CDA a (

6 Hollandse Dèlta Natuurlijk L )

7 Wateí Natuurlijk l
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) \ 1

I ChristenUnie -t- (

't0 AWP voor water, klimaat en natuur

1,I BBB (I
12 Partij voor de Dieren J

13 JA2',l i

í4 GOUD
)

í5 Belang van NedeÍland (BVNL) a ?.

Totaal: ó
.,
\ I

I
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o

a

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 ín Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

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

Teltafetnummer

o C,E /
Naam

Tafelleider

Tafelcontro[eur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

3 0 5

ínrrit< fiov RïGfl
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stomburoau afzonderlUk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locati€ stembureau (indien het €en mobiel stembureau betrefl, vult u dat in)

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul híeronder de aantallen in zoals vastgesteld dooÍ het stembureau (zie rubriek 3 van hel proces-verbaal van
het stembureau).

o

Aantal geldige stempassen

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

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

A S(r(r
B )r
c o

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestold door het gemaentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembil,etten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal geaelde stembiljelten ( E + F + G = H )

E 6Zc)

o

F 7

G I

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

Aantal geldige kiezerspassen

/,D

H 6e, t
' Tel voot dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

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

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

Ja. Ga veÍder met rubriek 4.

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

of mindeí is geteld, en neem de veÍklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onveÍklaarde verschil heeft het gemeentelUk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)

4.2

8,2

c.2

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers door het gemeenaeliih

stembureau. Tel op! ( A.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr 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 verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

MogelÍke verklaÍingen vooÍ het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring vooÍ het verschil?
(verm6ld hie.ondet de anderc ve*lanngen on hoe vaak et spíake van was)

Hoe vaak is er geen verklaÍing vooÍ het verschil?

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

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?



Pag. 4 van 20

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

(uee

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

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

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

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

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 liist en por kandidaat



Lijst ï Waterschapspartij Hollandse Delta
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rèchts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Moorman,
C. (Chris)(m)

van Bhrjn-
de Geus,
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26

29

L, Len

o

O

de Jonge,
J.M.lí (Jos) (m)

19

Wesdorp,
irGJ (Mayke) (v)

Westbroek.
H. (Henk)(m)

1Sjoukes,
W.A. (Wim) (m)

-)
5

1
2Bijsdiik,

C.L K. (Cicilia) (v)

q3Kalle,
J H. (Hans) (m)

4Wesdorp.
A.A. (Arie) (m)

Z I
van Brugge,
PM J (Paola)(v)

Oosterlee.
R.J.B (Bob) (m)

5

6

7de Graatf-
van Lith,
K.J (Kaíen) ív)

Z
8Kumas,

F. (Fatih) (m)

3
9Speelman.

M. (Maíl) (m)

't0
van Egmond.
W A (Willem) (m)

11Smulders-Evers.
R J. (Rosalie)(v)

zHeijndijk,
H (Ben) (m)

Kíomhout,
M. (Maarten) (m)

12

13

14Boeren-de Snaiier.
A A A. (Anneke) (v)

Veíhorst,
Y (Yvonne) (v)

16Janssen.
M P (Marcel) (m)

Kraienbrink-Meinds,
J. (Janneke) (v)

17

18

20de Bíuine.
M.W. (Wilma) (v)

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

\Vermeer,
A (Alice) (v)

23

D W C. (Dion) (m)

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

Frt,

J.ÉJ. (Jan)(m)

24

25

q ? Subtotaal 2

15

28

I 
de Snaiieí,

lJ. {Jan) (m)

l

l

l 9l

I

Sublotaal 1

Totaal (1 + 2) W
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

11

van de VÍeede.
M L. (Marijn) (m)

-t2

o
19

a. 1
1van Oorschot.

J.J M. (Frank) (m)

t
(J

van Ditmars.
ï E. (Terry) (v)

2

3

3
4Veenhuizen.

H.B. (Berline) (v)

5Nooíman.
H.J (Hein) (m)

Boendeí.
H D (Heleen)iv)

Driespíong,
J W.J (Jan Willem) (m)

6

7

8GoudÍiaan.
R (Richard)(m)

§
10

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

Boom,
W.M (Werner) (m)

de Gíaad.
H.A (Henk) (m)

15

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

17van Noorl.
HLA (Leon) (m) I

18van Arkel,
P (Peteo (m) L

Totaal

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

F*t"""* -
lTA G. (Theo) (m)

14

Wilbíink,
J. (Jorinde) (v)

Speters,
D. (David) (m)

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

il
L_.1

Er""*"
la 1na9 1.1

t ffi



6 3
I 6

2van Lammèren.
J (Joíis) (m)

3Veíbeek.
J (Johan)(m) í I

4Lievense.
T (Tom) (m)

5Schaap,
W (Wyt2e) (m)

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

b
7van der Linden.

C.A.C (Lieke)(v)

8't Hoen.
PW (Petra) (v)

at-

10Stengs-NijhoÍ,
J (Hanneke)(v)

l1van den Ouden.
A P (Adri) (m)

'14Geeílings,
H (Harry)(m)

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Wiersma-
den Dulk.
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HH Hennie

o

o

van Stijn,
B (Bernhard) (m)

't2

t3Kickert-Schotting,
D A. (Dorien) (v)

Totaal Tl.Ï-ol8l

,|

t

-t-c
--ï-rl

l

F"t*."d
lJ i/. (Jan)(m) )A

-lel

I



.)1van Scherjndel.
ANM (Nrco)(m)

?
2Zondeívan.

N.M. (Natasja) (v)

3Velders,
t'r.c. (Riet)(v) I

Liist 4 soPLUS
Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Begin Íechts , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

3 ITotaal

\

T



I 6
1Winkels.

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

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

3Hartmann,
J.J M. (Josephine)(v) 7

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

I
5de Klerk,

A. (Aíie) (m)

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

7van Geldeí.
L.A (Leo) (m)

8van Kampen.
W E. (wim) (m)

9van deí Heride'Keij2eí,
M (Maícella) (v)

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

11van der Schaal
D (Dirk) (m)

12van der Pols,
L.C.P (Leo) (m)

13KeijzeÍ"Westhoeve
E B (Liesbelh) (v)

14van der Velde.
JCJ (Joar) (m)

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

't6
Boeter,
J P. (Jan) (m)

Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí
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o
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o LTotaal
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tr
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1

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Steehouwer.
H.J. (Henk) (m)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horstmerer,
P H (Pret Hein) (m)

2

3

4

5

6

7

I

9

Schep,
J (Jan) (m)

26

27

28

29

30

van Maunk-de GraatÍ,
M.J. (Mario)(v)

Raad,
l. (les)(m)

Roodzand.
J. (Johan) (m)

\ten de Zende
F (Ferdinand) (m)

Overwater,
L A. (Leen) (m)

Klapwijk,
JDB (Jurgen)(m)

van Nes-
de l,ran,
P (Petra) (v)

van der Meer.
R.c.J.H (Bob) (m)

o Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

Quak,
A (Aarl) (m)

Faber.
J. (Jacob) {m)

Bendeís,
J.PH M (Jos) (m)

Oliive,
K. (Rien) (m)

Bosman.
C J. (Celesle) (v)

den Hollander.
C.A. (Kees) (m)

Heiindijk,
M (Maaíen) (m)

SteehouweÍ.
M A (Michel) (m)

o
Middendoíp,
W.A.A. (Wim) (m)

van Slappen,
A. (Aíie) (m)

Doedens,
E H (Eimeíl) (m)

Aínold,
E B. (Ed) (m)

Klootwijk.
P (Pleun)(m)

Pannekoek,
w (Wiebe) (m)

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

Holterhues.
F.W. (Frank) (m)

Vnjenhoek
W C. (m)

31

Biemond,
W (Willem) (m)

32

10

11

12

't3

14

15

16

17

18

l9

20

22

23

24

tr
lll

33de Vogel,
J. (Jan)(m)

34Steehouwer,
M. (Marian)(v)

36

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

39

40

Schelling,
G.J (Beít) (m)

Boender.
H. (Henk)(m)

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

Pikaan,
L. (Leon) (m)

Hubeí,
J. (Johan) (m)

43

2 3Subtotaal 1 Subtotaal 2

1

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

25

)

Zet in elk vakje één cijÍer. Bègin rechls , met het laatste cijíer.

1

,l

35

37

42

l
21

3

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

E""r*.
N.A J. (Jan) (m)

Kloet.
A (Adriaan)(m)

tr
fl
t t --l

t--l

-.1

E

L

+

+

lll
-

Ë

Totaal (1 + 2)

-f
I

T-T I



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met hel laatste cliter.

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

3

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

Patervon Wasseíthal
M.J. (Marian)(v)

Lucas,
R (Beyer) (m)

de Neeí-Scholte
i, (Mirjam) {v)

o Hopman.
Nl. (Maík) (m)

de Lootí,
A.E. (Aíend) (m)

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

Kooijman,
A (Arie) (m)

o

5

6

7

8

I

10

't1
Briggeman,
T.M. (Theo) (m)

36

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

46

Kalkman.
R.C (Raymond) (m)

Schuurmans.
TJ C (Theo) (m)

Rood,
E.C. (Eline) (v)

47

48

49

50

tr

§I

j

3

\

1

t

van den Bogerd
P (Peler) (m)

Tanas,

PE. (Peggy) (v)

12

13

14Slachter.
E.J. (Ellen) (v)

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

15

16

18

19

21

20

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

van den Berg,
M (líanon) (v)

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

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

van Dort,
lM (lneke)(v)

Ruiler.
HJw (Hein)(m)

Kik,
M. (Ranus) (m)

Blokhuizen,
A.B. (Alíred)(m)

23

24

25

Blauw.
N. (Nienke) (v)

Baaphorst.
E.P (Ernsl) (m)

Gielbert,
L (Leo)(m)

26

27

28Verhagen,
O J (Dirk)(m)

31

29

30

32

\,lesker.
C (Cees) (m)

Zilverberg,
L. (Bartjan)(m)

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

A.E. (Anneke) (v)

2
I

Bouweí-
van Schie.
É (Femke) (v)

33

34

35

Seriese.
L. (Lennard)(m)

Kruit,
R (Rik)(m)

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

38

39van t Zellde.
C (Kees) (m)

Bíouweí,
A (Aard) (m)

40Bool,
G. (Gerben) (m)

Scheíbeijn,
P P (Flip)(m)

van Burgel,
D (Drrk)(m)

4'l

42

43Steegh,
J.PR.M. (John)(m)

Klok,
I F. (les) (m)

Mout,
P (Piet)(m)

44

45

I eSubtotaal 1

Kievit.
J. (Joost) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

il
lA (t!"9) (.)
I witkens-
I van Geloven,
lK B. (Konnie)(v)

lKorÍ.

I 
w (wieste) (v)

2

I

4

J

17

+I

[l
Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

van den Hout.
A Y (Annemaíie)(v)

1_



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakie één ciirer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L2 van 20

o

o

1de Jong.
,1,{

2Staat,
B (Bert)

3Visser,
M L (ThÍs)

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

5Grinwis.
PC (Peter)

6Houweling,
A. (Adri)

van der Duijn Schouten
C.A. (Kees)

Breedveld,
J.S (John)

7

8

Hoogendoorn,
P (Pete0

Kardux,
A J (Areh-Jan)

l0

I

van der Linden.
A. (Arie)

'12Lekkerkerk
FJ (Frank)

13van Gurp,
A.T. (Adrie)

14Matze.
J.K. (Johan)

15Kíanendonk,
P (Peter)

16Boín
A G tí (Marco)

17den Beslën.
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
TA. (Teunis)

Totaal

À

lll--T---l

1'l

-------+--------

I
_]-

I

WB



IScheermeiier
H.J P (Harry)

2Verkaik.
J W. (Job)

3Goeree
A. (Andie)

4Schnerder,
W. (Willem)

5Ooska,
A (Aíjen)

I6Tanis-Keiizer
P M (Elma)

7de Moed,
M J (Rini)

8Houlman,
E E (Erica) 4

,l
Iden Hollander

D (Dirk)

'10
Tebrugge,
B J. (Beínaíd)

11van HeemSt,
J.PC. (Slan)

12Hoek,
G M (Gerto)

13den Haíog,
J. (Johan)

14Pipping.
C.M (Conny)

15Spaans,
E J M. (Erik)

16Beslman,
D.J (Drík Jan)

/
17La Bose,

lí.8. (t'/'laikel)

18Grinwis-Díesse
M N. (i/liranda)

z
t9van der Duain Schouten.

J (Jacob)

20KooínneeÍ.
M C (iilarco)

21Sies,
S.J. (Setkan) À

22Robrjn,
P (Piet)

FÍölrng-Kok,
J.A (Jantien)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummea

Pag. 13 van 20

o

o

J A
d-

23

Ve

Totaal
__.1



h.
1van Zeijl,

FJ (Fokke) (m)

/
2Kraaij.

R (Ruud) (m)

van der Heiden-van der Blom 3

B J. (Beínadelte) (v) /
4Prins,

FJ. (Fred) (m)

5Troost,
I (lna)(v) ,..

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

t

Totaal B



)1Hage'Barendregt
M.N. (Maarke)

Z2van der Eiik.
PJ (Prel)

3Lagerwaard
J. (Han) I l

4Sommeling,
C. (Coo

)
5Wesdorp.

M (Michelle)

6

J. (Jan)

7Warnaer,
J.P (Jan Piete0

8Oudijk,
l\4 (Marianne)

9Jacobs,
PE. (Petra)

10Terlouw
P (PeleÍ)

a
/./

11Beediik
D. (Dirk)

?)
12van den Bnnk,

G (Geuí)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.15 van 20

o

o

I I
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1Canton,
B. (Bart) Z

2Klompenhouwer,
L M. (Lisa) I 2

o
3van de Peppel

S. (Sabrina)

4van Broekhoven-van À,4ieÍlo

R.N.D. (Renate)

5Onderdelinden.
S.E. (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon
C. (Cees)

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

8Faber,
A. (Alex)

9Bekkeís,
A J r. (Lydia)

l0
van der Holsl,
D. (Danielle)

1lGroenewege,
PJ L (Piete4

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

qTotaal

+
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Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1Roos.
S.M. (Seívaas) (m)

Kegel,
FJ. (Fred)(m)

Meiier,
P (Patrick) (m)

2

3

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

Totaal

Pag. L7 van 20

Trl{E

í
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,)
d,-

1Struijs,
J.P (John) (m)

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

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

Pag. 18 van 20

o

o

ITolaal lItlwl



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

.ó
K

1van Euuren.
M.J ([ileinderl)(m)

I
l

Jansen
R. (Robert) (m)

Bronwasser.
M E J. (MaÍc) (m)

3

)

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

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

4

5

6

van der Velden
P (Peter) (m)

Totaal

lJl
tr

[[t_ltr]



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

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 andezijds het aantal op deze lajst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembuÍeau?

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

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

a

o

tr Nee

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


