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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 stembureau Dag Maand Openingslitden {van - lol)

3 r5 r5 o3 2t>\3 of 3o z3 ïll

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

Dag Maand

í b Stembureaugegevens tijdens §!!jgg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Ja T td (van ' tol)

Datum tí LA L3 LI OL\ z3

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

érC, o

II

o1

1. Stembureau, locatie en openingstuden

Adres/localie stembuÍeau Openingsltden (van - tol)

ï+

[- --T-t

t-T_l
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezig op het slembureau

Dag Maand Jaar Tijd (van - lol)
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o SHIFT 2:

Vooílellers Achleínaam Oag Maand JaaÍ Tijd (van - lol)
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT í:

rq
lr-,) A.

,3

D3

2-o )-3

TELLERS:
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Vulhieronder de aantallen geldige slempassen, volmachlbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen 4t3
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B 4r

Aanta I geld ige krezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde 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 E qí3

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

o

c c

4/+

4. Aantal uitgebrachte stemmon

F è

G 1

tr/+

3. Aantal toegelaten klezers

D

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

g NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
D JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hiercnder de anderc vo*laringen en hel aantal keet daÍ deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er minder ztn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vormeld hiercndoÍ het aanlal keer dal de onderstaande silualies zich hebben voorgedàano Aantal keren dat een kiezer het stembiliet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere ve*laring is voor het verschil
(veÍnald hierondet de anderc verklatingen èn het aanlal keet dal deze situaties zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aanlal keer dat de onderslaande sluaties zich hebben voorgedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de slemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers lijdens de telling: een slem 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 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.

E!.gp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

/,4r'-f

o
Waron er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oÍ zijn niel gekomen, 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 beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was
L:lgt9pi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

ac-

6. Bezwaren van kiezers

7. OnregelmatighedenofbuzondeÍheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembureauleden

o

o

T ICton

nLh o ven

O,v" <\ac^a

tJ os t- er5 ( o el.t

Ytrt 0 (

'/ut ) t l( c'l u

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

glgpj U vult ín rubriek I alleen de namen ín.
VeNolgens ondenekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

1

U2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

LrtshummeÍ en Litshaam

o

o

1 WaterschapspaÉij Hollandse Delta tó

2WD /tr

3 PaÉij van de Arbeid (P.v.d.A.) /.t
4 sOPLUS tï
5 CDA

6 Hollandse Oelta Natuurliik c

7 Water Natuurliik 24

8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) /

9 ChristenUnie ]
10 AWP voor water, klimaat en natuur I )

11 BBB 48

12 Partii vooÍ de Dieren íí

l3 JA21 t4

14 GOUD 3

15 Belang van Nederland (BVNL) 'zl

Totaal: 4Í3III

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

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

ö

l
l
l

-l
--l
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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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=À-

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

3
Proces-verbaa[o Waterschap Holtandse Detta

Dee[ B

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

Tettafelnummer

o Lez
Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator tethaI
(bij tetverschitten)

L 3

a-f\z<,u6{t 5,í1

J{ À\o.J'o* {&



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau aízondoÍlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel slembureau betren, vult u dat in) P".J..L-et*"1
1 J

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

Aantal geldige stempassen A 4 4zs
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B L'l I

o Aantal geldige kiezerspassen c o

Het aantal tot dé stemmlng toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E /tS2
Aantal blanco stembiljetten

o

E Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft eèn verklaring gegeven voor het veBchil. Vul haeronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

1. Aantal toegelaten kiezers

L1Ll (

2. Aantal getelde stembiljetten

F

G 5

Ll(,3

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

Pagina 2 van 20

36

D

Aantal ongeldige stembiljetten

Hèt totaalarntal getelcle stembiljetlen ( E + F + G = H ) H

'Tel voot dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

6

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 'l onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)gelijk?
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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 volmachtbewrzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

4.2 hzr
8.2 air

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door hel gemeentelijh
stembureau- Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal gelelde stembiljetíen (rubriek 2 onder H) gelijk?

c.2 ó

L16q

a
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

( Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal loegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één ver*laing zijn.

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 verklaring voor het verschil?
(vermeld hierondot de andere verklaringen en hoe vaak eÍ sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? t

o.2

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?



4. Bij gecombineerde stemmingen

Pag. 4 van 20

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

tr Nee

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

aangetÍoffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege

Noteer hier het aanlal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

o

o

5. Aantal stemmen per liist en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Sioukes.
w.A. (wim) (m)

Moorman,
C (Chris) (m)

Bi,sdijk,
C.L K (Cicilia) (v)

WesdoÍp,
M G.J. (t!4ayke)(v)

Kalle.
J H {Hans)(m)

Weslbroek.
H (Henk)(m)

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

van Rhijn-
de Geus,

26

27

3

4

L Len
van Brugge,
P.M J (Paola) iv)

5

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

o

o

Z
I (),

I

í

I

ll
I

l0

7

I

I

KJ Karen (v)

Speelman.
lvl. (N,tart){m)

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

Kumas,
F. (Fatih) (m)

de GraatÍ-
van Lilh,

t

l'lSmulders-Eveís,
B J (Rosalie) (v)

Heijndijk.
H. (Ben) (m)

Kromhout.
M (Maarten) (m)

12

13

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

l5Veíhoíst
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M P ([.4arcel) (m)

de Snaijer,
J. (Jan) (m)

16

17

18Krajenbrink-Meinds,
J (Janneke)(v)

de Jonge,
J.N4.M. (Jos)(m)

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

19

20

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

Vermeer.
A (Alice) (v)

21

22

D W C. (Dion) (m)

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

Fir,

J ÉJ. (Jan) (m)

25

o

Pag.5 van 20
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2

L]
í)

tr
23

zi

I-I-T-T]Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I surtot""rr ! ta [[[n



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

1van Ooíschol
J.J.M. (Frank) (m) 3 J

2van Ditmars
T.E (Terry) (v) 3

3Peeteíman,
T.A G. (Theo) (m) 1

tl
4Veenhuizen.

H B (Bertine)(v) 0
5Noorlman.

H.J. (Hein) (m) 0
6Boendeí.

H.D. (Heleen) (v) 0
7Oriesprong

J WJ (Jan Wllem) (m) 0

Goudriaan.
B. (Richard) (m) 0

IWilbrink,
J. (Jorinde) (v) q

10Speteís,
D. (David) (m) (]

NoordeímeeÈSwemmeí.
M.C.A. {Trneke) (v) I

12

M.L (Marijn) (m) a
13Berning-

Van Oostvéen
C.M. (Tini)ív)

I

14Boom.
W.M (Werneo (m) 0

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

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

van Noorl.
H.L.A (Leon) (m)

16

17

18van Aíkel,
P (Peteo (m)

19Ouweíkeík,
A (Aal)(m)

6
(íTotaal

11

8

0l
;-ll
0l
,-ll
ol



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 7 van 20

van Lammeíen
J. (Joris) {m)

2

a

o

,3
"7 1

Verbeek,
J. (Johan)(m)

4Lievense,
T. (Tom) (m)

nL
5Schaap,

W (Wytze) (m) J
6van den Berg,

J.J (Job)(m)

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

'I Hoen,
P.W (Petía) (v)

7

8 ,í

9Robbemond
J.M (Jan)(m)

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

11van den Ouden
A.P (Adí) (m)

12van Stijn,
B (Beínhard) (m)

13Kickeít-Schotting,
D.A. (Dorien) (v)

Geerlings,
H. (Harry)(m)

miersme.
den Dulk,

I H.H. (Hennie) (v)

1

14

2
E

!
ïi

E_reTotaal l



1van Scherjndel,
ANM (Nico)(m) 8

2Zondervan,
N.M (Natasia) (v) s-

3Velders,
M C (Riet) (v)

Lijst 4 50PLUS Pag. 8 van 20

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met hel laatsle ciiÍer

a

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

lTotaal -[f/tq]



Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

IWinkels.
B.B.T.T. (Branco)(m) 6
Wegman,
G.J M. (Marijn) (m)

Hadmann,
J.J M. (Josephine) (v)

2

3 2
van den Beíg,
H (Henk) (m)

de Klerk,
A. (Arie) (m)

4

5

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

van Gelder,
L A (Leo) (m)

8

I

10van de Pol
N/. (Max) (m)

1'lvan der SchaaÍ.
D. (Diík)(m)

van deí Pols,
L.C P (Leo)(m)

't3
Keijzeí-Westhoeve
E.B (Liesbeth) (v)

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

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

l6Boeler,
J P (Jan)(m)

Totaal

E

il

I

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

G*,r"**.*.,
Plyryqq)

7

12

r r f-Bl



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

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

Horstmeier.
P H (Piel Hein) (m)

Schep,
J. {Jan) (m)

26

28

29

30

van Maurik-de Graatf
M.J. (Maíjo) (v)

2

3

4

6

7

I

I

Boodzand.
J (Johan)(m)

yan de Zande,
F (Ferdinand) (m)

Vnjenhoek,
WC (m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

Raad,
I (les)(m)

de Vogel,
J. (Jan) (m)

Pikaart,
L. (Leon)(m)

Overwaleí.
L A (Leen)(m)

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

van Nes-
de N4an,

31

32
Petra

van der Meer,
RCJH (Rob)(m)

o Boelhouwe..
N P (Nalhalie)(v)

Ouak.
A (Aart) (m)

Faber
J (Jacob) (m)

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

o

Arnold,
E R (Ed)(m)

Klootw,k,
P. (Pleun)(m)

33

34Steehouwer.
M (Marian)(v)

10

11

1

42

43Huber
J (Johan)(m)

20

21

25

0

e

c

0

0

0

0

0

0

0

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

Kloet,
A (Adriaan) (m)

35

36

van Maurik.
A L (AdÍie)(m)

0
38Schelling,

G J. (Bert) (m) 0
39Boendeí.

H. (Henk) (m) í)

a
Bosland,
A.P (Anthonie) (m)

von Bu19,
A B. (Alexandeo (m)

41

40

0

í)

c

1 J

t'

0

lo
(l

c

1

0

0
12Olijve

K (Bren)(m) 0
13Bosman.

C.J. (Celeste) (v) 0
14den Hollander.

C A (Kees)(m) 1

0
Herindrjk
M (Maarten) (m)

Sleehouwer.
M.A. (Michel) (m)

MrddendoÍp,
W A.A (Wim) (m)

15

16

17

c

1

0
van Stappen
A. (Arie) (m)

Doedens.
E H (Eimert) (m)

l8

l9

0

0

0
van l\íaurik,
S.C. (Simon) (m)

Holterhues
FW (Frank) (m)

22

23

24

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

0

0

CSubtotaal 1 Subtotaal 2 -T-1

Totaal (1 + 2)

van de Linde.
c.B. (Co0 (m)

1

I
l0

1

37

t

z c

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst,
E.P (Ernst) (m)

26

o

O

1Mollema,
A. (Anne) (m) I

2Wilkens-
van Geloven,
K.R. íKonnie) ív) /

3Koí
W (Wiesje) (v) (

4van der Horst,
S J.J. (Servaas) (m)

5Pater-von Wasserthal
M.J. (Marian)(v)

Lucas,
R. (Reyeo (m)

de NeetScholle.
M. (MiÍiam) (v)

6

7

3
IHopman,

N.4. (Mark)(m) I
Ide LooÍÍ,

A.E. (Arend) (m)

10Hottinga,
F.H.H. (Folkerl) (m)

11Kooijman,
A (Arie) (m)

12van den Bogerd,
P. (Peteo (m)

Tanis,
P E. (Peggy) {v)

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

15Rielvelt,
VS. (Vincent)(m)

16van den Berg,
lí. (Manon) (v)

17Kik,
M. (Binus)(m)

Fousert-Poeder,
C.N4.C (Claudia)(v)

Kleinpaste,
G.J (Gertjan)(m)

18

19

Gasl,
J.A (Ron) (m)

van Dort,
l.M (lneke) (v)

20

21

22Ruater,
H.J.w. (Hein) (m)

23Blauw
N. (Nienke) (v)

24Blokhuizen,
A.B. (Alfred) (m)

25van den Houl,
A.Y (Annemarie) (v) 1

Gielbert,
L (Leo)(m)

2AVeíhagen,
D.J (Dirk) (m)

29MeskeÍ,
C. (Cees) (m)

30Zilvetbery.
L (Bartjan) (m)

van der Ree,
A.H. (Aíne) (m)

32

A.E. (Anneke)(v)

33Bouwer-
van Schie,
F (Femke)(v)

34Seriese,
L. (Lennard)(m)

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

37Bíouwer,
A. (Aard) (m)

38Haan
B.E.P (Bob) (m)

39van'tZelfde,
C. (Kees)(m)

Bool,
G. (Gerben)(m)

41Scherbeijn,
P.P (Flip)(m)

42van Burgel,
D. (Dirk) (m)

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

44Klok,
l.F. (les) (m)

45L4oul,
P (Piet) (m)

46van der Pol-Loomans,
L (Lies) (v)

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

Kalkman,
B.C. (Raymond) (m)

47

48

49Bood,
E.C. (Eline) (v)

50Kievit,
J. (Joost) (m)

2 q

13

Subtotaal 2Subtotaal 1

31

Kruit,
R. (Bik) (m)

40

Totaal (1 + 2)



1de Jong

6
2Slaat.

B (Bert) C

Visseí,
M.L (Thijs) 0

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

Grinwis,
PC. (Peteo

I

0
6Houweling,

A (Adí) (j

7van der Duijn Schouten
C A (Kees) lj

IBíeedveld,
J S (John) (.)

IHoogendoorn
P (Pete0

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

1'lvan deí Linden.
A. (Arie) I

t.

't2Lekkerkerk
FJ (Frank)

13van Gurp.
A.T (Adíie) 0

14Matze,
J.K. (Johan)

C

15Kíanendonk.
P (Peteo 0

t
17den Besien.

A.J. (Aarl-Jan) d
'18

Sloop,
T.A. (Teunis) 0

Liist I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boín.
A G.t', (Marco)

16

Pag. 12 van 20

a

o

tT-[t(t-]

5

l0

Totaal



1Scheermeijer,
H J.P (Harry) 3

2Verkark,
J.W (Job)

3Goeree
A. (Andie)

4Schneider,
W (Willem)

5Oostra
A. (Arjen)

6Tanis-Keijzer,
P f/ (Elma)

7de Moed,
M J (Rinr)

8Houtman,
E E (Erica) I

den Hollandeí
D (Dirk)

10Tebrugge,
B J. (Bernard)

l1van Heemst.
J PC (Stan)

12Hoek,
G M (Gerto)

't3
den Hartog,
J (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny) I

15Spaans,
E J.M. (Erik)

16Bestman.
D.J (Dirk Jan)

La Rose
M B (Maikel)

í8Grinwis'Driesse.
M.N. (Miranda)

l9van der Ouijn Schouten,
J. {Jacob)

20Koornneer.
M.C. (Marco)

21

Robrjn.
P (Piet)

23Frölin9-Kok,
J.A. (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie Pag.13 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

O
17

l

l
l

ËSres,
S J (Setkin)

tl

Totaal
-t-[tï]



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

a

1
(-
ö

2

van der Heiden-van derBloíh, 3

B.J. (Bernadetle) (v)

4Prans,

F.J (Fíed)(m)
-4
I

35Troosl,
I (lna) (v)

6van Zeiil.
B (Bas) (m)

't_Totaal

van Zerjl,
F.J (Fokke) (m)

Kraaij,
R (Ruud) (m)



3 +
1Hage-Barendregt

M N (Maaike)

2van der Eijk,
P J (Piet)

3Lagerwaard,
J (Han) q

4Sommeling
C (Co0

5Wesdorp.
M (Níichelle) Z

\
6

J (Jan)

7

J P (Jan Pieted Ir

IOudijk,
M. (Marianne) 2

IJacobs
PE. (Petra)

10Teílouw,
P (Peteo

11Beedijk,
D. (Dirk)

12van den Brink
G (Geurt) 1

Pag. 15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

a

Lijst 11 BBB

[[fqETotaal



Lijst 12 Partij voor de Dieren

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

1Canlon,
B (Bart) L -f

2Klompenhouweí,
L.M (Lisa) I

3van de Peppel,
S (Sabrina) l {l
van Broekhoven-van À/ierlo. 4

R N D. (Renate)

5Ondeídelinden.
S E (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon
C (Cees)

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

8Faber,
A. (Alex) s-

9Bekkers.
A J T (Lydia) I

10
van der Holst.
D (Danielle)

't1
Groenewege,
P J.L. (Pieteo

Totaal

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechls, mel het laalste ciiÍer.

0

tr

I

[[rtrl



1Roos,
S.M (Servaas)(m)

)
L

2Kegel,
FJ (Fred) (m)

.>
J
.)
J

Meijer,
P (Patrick) (m) c

4van Zaalen.
F.P (Frans)(m) 6

Lijst 13 JA21 Pag.L7 uan 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

I

[T15fkl



1Skurjs,
J P. (John) (m) 3

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

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

Liist 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

a

À
-JTotaal



1van Buuren
l, J (ireinderl) (m)

2Jansen.
B. (Robeít) (m)

3Btonwasser
[r.E J. ([.4aíc) (m)

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

5van der Velden
P (Pele4 (m)

a
L

6Dederl.
W J. (Wybren) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

q
4 -/

)L l

I

-T-

L I -| '*' I



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

O Nee

{ J. -, Vrt d" nurolgende tabetin en geel zo mogelik een verklaring

o

LiistnummeÍ en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lirsftotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelirk stembureau op het verschil

4
7 +t
;

o

Pag. 20 van 20

6. Vercchillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen


