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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

'la Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/localre slembuÍeau Dag Maand Openingslrden (van - tol)

tl+ CL» SaLa^ 4/ atn l) I í u, tdz-1 o'| 0o

o
Adres/localie stembuíeau Dag Maand Openrngslrjden (van - lol)

í b Stembureaugegevens tijdens lCll[g (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaat Titd (van 'lol)
Datum t5 LO LJ 2J JO

o
Waar vond de telling (op lajstniveau) plaats?

*De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

0J 2l

Pag.2 van L0

1. Stembureau, locatle en openingstijden

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

0c

Irr
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldíge stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

Aantal geld iqe stempassen 4óz
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers as

B /t
Aa ntal geldige kiezerspassen

o

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

Aantal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantal loegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte slemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

a

c a

t]1

F li
G t

í JLt

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

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

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

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

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

Er zijn méér st€mbiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten eÍ ziin meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het vsrschil
Vemald hierondet het aanlal keer dat de ondeBlaande siluahes zich hebben voorgodaan

Aantal keren dat er een slembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndeí de andera veíklaringen en hel aanlal keer dal deze silualies zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

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

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vormeld hietuncleí cle andere varklaringan en hel aanlal keet dal deze situatios zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dal er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegslaten kiozers en het aantal uitgebÍachte stemmen

Mogelijke verklaringon voor het verschil
Vermeld hiercndet hel aantal kaor dat dé ondeísÍaande situaties zich hebben vootgedaan.



Pag. ó van 10

6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachlen of opmeÍkingen van kiezers.
Vooheelden van bezwarcn 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
verklaard, het resultaat van de telling wordt niel bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

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

Lg!j,p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in oÍ
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschríjl de onregelmaligheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L:lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

7. OnregelmatlghedenoÍbiJzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de voonitter en minimaal twee andere stembureauleden.

blgp! U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembureau eden

o

o

0n u

Ía

4hl tt'l t^

14. trrwl,

S'kwut"

,| I

/Yn bdll2

t,3

4

5

6

7

1
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en Lilslnaam

o

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

q 5I Waterschapspartij Hollandse Delta

j (,2WD

2 Ll3 Parti.i van de Arbeid (P.v.d.A.)

i L14 sOPLUS

35 CDA

36 Hollandse Delta Natuurlijk

) é7 Water Natuurlijk

II Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

I v9 ChÍistenlJnie

I Lí0 AWP voor water, klimaat en natuur

t411 BBB

t (.'12 Paíij voor de Dieren

)13 JA2'l

í14 GOUO

ó15 Belang van NedeÍland (BVNL)

IIIIIIII

Totaal: § i 7
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a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

a Proces-verbaaI
Waterschap Hottandse Delta

Dee[ B

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

o t\ C

Naam

Tafetcontroleur

3 T 4

=\^ou-&\c"- \.3:.t\c- rr

/fl otl

Teltafetnummer

Tafetteider

Coördinator telhal
(bij telverschitlen)
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor slk stombureau afzonderluk d6ze bijlago in.

Nummerstembureau l\\-{
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in)

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

Aantal geldige stempassen A \4 62
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 1?

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlal toa de stemming toegel aten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot hel gemeentelijk stembureau/slembureau voor hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G
)

o Het totaalaantal getelde stembiljèlten ( E + F + G = H )

Tel vnr dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl zíjn uitgebncht bi elkaar op.

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

O Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stambureau heefr een veÍklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

(Nee, el. is een onverklaard veíschil. Ga verd€r met het vervolg van rubriek 3

1. Aantal toegelaten kiezers

c

Sfl,t

2. Aantal getelde stembiljetten

E 5tl
F a

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

D

H 53q
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Naar aanleiding van het geconstateerde onveÍklaarde 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 volmachtbewijzen (schriflelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen ín andere gemeenÍe)

9.2 7?
c.2 o

Het aanlal tot de slemming toegelaten kiezers door hel gemeenteliih

stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = O.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetlen (rubnek 2 onder H) geliik?

5tt

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zUn er meer geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

/

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet 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 verklaring voor het verschil?
(vameld hierondet de andere vefulanngen en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen veÍklaÍing voor het verschil? I

Aantal geldige stempassen

o.2

FI-TT-f

${ee, er zijn minder stembiljetten geleld.

Hoeveel stembiljetten zrn er minder geleld?

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

I
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

Nee

D Ja, eÍ ziln stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

veeegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

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

o

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één ol t\wee.)

Zie volgende pagana's

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

líoorman.
C (Chíis) (m)

Wesdorp,
tí G.J. {Mayke) {v)

26

29

Weslbroek.
H. (Henk)(m)

van Rhiin-
de Geus,

L Ge!vL(v)

o

o

2 6
1Sjoukes,

W A. (Wim) (m)

2Rijsdijk,
C L K. lCicilia) {v) 5

L
3Kalle,

J.H. (Hans)(m)

4Wesdorp
A A (Arie) (m)

L E
5van Brugge.

Pi/lJ (Paola) (v)

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

7de GraatÍ-
van Lith.
K.J. íKaren) (v)

8Kumas,
F (Fatih) (m) ,

x
3
49Speelman.

iI (Mart)(m)

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

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

12Heijndrik.
H. (Berl) (m)

13Kíomhoui.
M. (Maarten) (m)

14Boeren-de Snaiieí,
A.A.A. (Anneke) (v)

15Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

16Janssen.
M.P (Marcel) (m)

Z
L

17de Snaijer,
J (Jan) (m)

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

de Jonge,
J,M M (JoS) (m)

18

19 L
20de Bruine,

M.W. {Wilma) (v)

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

22Vermeer,
A. (Alice) (v)

23

D W.C (Dion) (m)

L'l Mannelje,
J.J. (Johan)(m)

25Fir
J.F J (Jan)(m)

q /'l
)Tolaal (1 + 2)

Pag. 5 van 20

tr

24

Subtotaal 1 Subtotaal 2

3



Liist 2 VVD
Zet in elk vakle één cijÍer. Begin rechls , met hèt laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Oorschot.
J J.M (Frank) (m)

P (Pele4 (m)

18

19

Pag. ó van 20

1

o

O

IB
2van Dilmars.

T.E. (TerÍy) (v) 3
3Peelerman.

T.A.G. (Iheo)(m)

4Veenhuizen.
H.B. (Bertine) (v)

Noortman.
H J (Hern)(m)

Boender.
H D (Heleen)(v)

5

6

7Driespíong,
J.W.J (Jan Willem) (m)

8Goudriaan.
R. (Bichaíd) (m)

Wilbrink.
J (Jorinde) (v)

10Speters,
D. (David) (m)

1lNoordermeer-Swemmer,
MCA (Tineke) (v)

12van de Víeede,
M L (Marijn) (m)

13Berning-
Van Ooslveen,
C [.4 (Tini) ív)

14Boom,
W.M. (Werner) (m)

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

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

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

,6

17

36

--ï-

l

l

Ouweíkerk,
A (Aa0 (m)

5

L
I
f

Totaal [-[[]



5b
'|Wiersma-

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

2van Lammeren,
J (Jofls) (m)

5
5Schaap,

W. (Wytze) (m)

4

1

')_
8't Hoen.

Pw. (Peka) (v)

IBobbemond.
J M. (Jan)(m)

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

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

12van Stijn,
B (Bernhaíd) (m)

,l_
13Kicked-Schotting

D A (Ooíien)(v)

,l14Geeíin9s.
H (Harry) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Veíb€ek.
J. (Johan) (m)

Lievense,
r (Tom) (m)

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

van deí Linden,
C A.C. (Lieke) (v)

Pag. 7 van 20
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6

7

o

o

t
Totaal

g
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Iv
1van Scheijndel,

A N i, (Nico) (m)

t2Zondervan,
N.i.4 (Natasia) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Veldeís
M C. (Riel) (v)

3

o

o

\

A

Totaal lI tr



l-\
1Winkels,

B B TT. (Branco) (m)

)
2Wegman,

G J.t\4 (Manjn) (m)

3Hartmann.
J.J.M. (Josephine)(v) "\

\
4van den Beíg,

H. (Henk)(m)

5de Klerk,
A (AÍie) (m)

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

7van Geldeí,
L.A (Leo) (m)

8van Kampen,
w.E. (wim) (m)

\
Ivan der Heijde'Keijzer

ir. (Maícella) (v)

't0
van de Pol.
M (Max) (m)

11van der Schaal
D (Drrk)(m)

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

't3
Keiizer-Westhoeve,
E B. (Liesbeth)(v)

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

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

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

Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummeÍ

Pag. 9 van 20
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Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik Pag. 10 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Horstmeier.
P H. (Piet Hein) (m)

26

Sleehouwer.
H J. (Henk) (m)

2 Schep
J (Jan) (m)

27

van Mauíik-de Graaí.
M.J. (Mario)(v)

3 Raad,
I (les) (m)

28

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

4 Roodzand.
J. (Johan) (m)

29

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

5 van de Zande
F (Ferdinand)(m)

van Nes-
de Man,

6 Vriienhoek,
W.C. (m)

3l

P

7 Biemond.
W. (Willem) (m)

van deí Meer.
B.C.J H. (Rob)(m)

B de Vogel,
J. (Jan)(m)O

Boelhouwer.
N.P (Nathalie)(v)

9 Steehouwer.
M (Marian) {v)

34
Ouak,
A. (Aart) (m)

10 van Maurik.
A.L (Adíie) (m)

35
Faber,
J (Jacob) (m)

't1 den Dnjveí,
N.A.J. (Jan) (m)

36
Benders
J P H.[,1 (Jos) (m)

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

37

dén Hollandeí.
C A. (Kees) (m)

14

Heijndijk,
M (Maarten) (m)

15

SieehoiJwer,
M A. (Mrchel) (m)

16

Pikaarl.
L. (Leon) {m)

42

o Middendoíp,
W.A.A. (Wim) (m)

18 Huber.
J. (Johan) (m)

43

Ooedens.
E.H. (Eimeí) (m)

19

Arnold 20

Klootwijk.
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek,
W. (Wiebe) (m)

22

van ÀIaurik.
S.C. (Simon) (m)

23

Holleíhues,
FW. (Frank)(m)

24

.-)

L
L

Olijve.
K (Bien) (m)

Bosman
C J. (Celeste) (v)

12

13

L
L

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

Bosland,
A.P (Anthonie) (m)

von Burg,
A B. (Alexandeo (m)

41

39

40

Boender
H (Henk) (m)

3 Subtotaal 2

ïotaal (1 + 2)

van de Linde.
C B (Co0 (m)

25

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

óT [t []

1

17

van Stappen,
A. (Arie) (m)

L--

30

32

t

F
I
lt

L

_]-

]I

Subtotaal 1

T-ItI5



Liist 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Patervon Wasseílhal.
M.J. (Maíian)(v)

Lucas,
R (Beye0 (m)
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26

28

29

30

4

33

35

36

7

8

I

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst,
E.P (Ernst) (m)

Gielbert,
L. (Leo) (m)

Veíhagen.
D.J (DÍk)(m)

lvleskeí,
C (Cees) (m)

5

6

Zilverberg
L (Bartian) (m)

Femke

van deí Ree.
A H (Arne) (m)

Bouwea
van Schie,

A.E (Anneke)(v)
dé NeeÍ-Scholte.
M. (Mirjam) (v)

o Hopman
M (Mark) (m)

de Looí
A E. (Arend)(m)

Honinga,
FH.H (Folkert) (m)

31

37

39

40

41

47

Kooijman,
A. (Arie) (m)

van den Bogerd,
P (Pele0 (m)

Slachteí,
E.J. (Ellen) (v)

Rietvell,
V S. (Vincent) (m)

van den Be19,
M (Manon)(v)

o Krk,

M. (Rinus)(m)

Fousert-Poeder.
CMC (Claudia) (v)

Kleinpaste,
G.J (Gertian) (m)

Gast,
J A. (Ron) (m)

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

Buiter,
HJW (Hern) (m)

Blauw.
N. (Nienke)(v)

Blokhuizen.
A.B. (AlÍed) (m)

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

10

11

12

13

14

15

't6

17

l8

19

Seíiese.
L (Lennard) (m)

Kruil,
R (Rik) (m)

Briggeman.
ÍM. (Íheo) (m)

Brouweí,
A. (Aard)(m)

Haan.
REP(Rob)(m)

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

Boot,
G. (Gerben)(m)

Scheíbeiin,
P P (Flip) (m)

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

Klok,
I F. (les) (m)

van Burgel,
D. (Drrk)(m)

Mout,
P (Prel) (m)

42

43

44

45

46

20

21

22

25

24

van der Po!Loomans
L (Lies) (v)

Schuurmahs.
ÍJ C (Theo)(m)

,""d
E.C. (Eline) (v)

Kalkman.
R C (Raymond) (m)

48

49

50

E

)l
Korf,
W (Wiesje) (v)

2

3

\1

ffi
\

t

2

L

.í
)Subtotaal 1 Subtotaal 2Y

(m)

t

Mollema.
A. (Anne)(m)

twirké,11s-

van Geloven,
K.R. (Konnie) (v)

I

-+

T[[T]

+
+I l

t_
lanrs,
PE. (Peggy) (v) l

+

I9ETotaal (í + 2)



1de Jong,

2Staat.
B. (Bert)

\
3Visser,

I\4 L. (Thiis)

4van den Berg.
A PJ. (Albert'Jan) I

5Grinwis,
P C. (Peteo

6Houweling,
A (Adri)

7van der Ouín Schouten.
C.A. (Kees)

10Kaídux,
A.J. (Aren-Jan)

llvan der Linden.
A. {Aíie)

12Lekkerkerk
FJ (Frank)

13van Gurp,
A T (Adíie)

14Matze,
J K (Johan)

15Kranendonk.
P (Peteo

í6Born,
A G.M. ([,larco)

17den Beslen.
A J. (Aart-Jan)

18Stoop,
Í.4. (Teunis)

Liist I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één ciiÍer- Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 12 van 20

o
Breedveld,
J S (John)

8

IHoogendoorn
P (Peteo

o

éTotaal

lrl



9
1Scheermeijer.

H J P (Haíy)

2Verkark
J.W (Job)

3Goeíee,
A (Andie)

4Schneider.
W (Wallem)

5

L
I

6Tanis-Keiizer,
P M (Elma)

de Moed,
N-4 J (Rini)

8Houtman,
E.E. (Erica)

den Hollander,
D. (Dirk)

10Teb.u9ge,
B.J (Beínaíd)

11van Heemsl
J P C (Stan)

12Hoek.
G.M. (Gerto)

13den Hartog,
J. (Johan)

14Pippin9,
C M (Conny)

15Spaans,
E J.M (Erik)

l6Bestman.
D J. (Dirk Jan)

17La Rose,
M B (Maikel) J

18Grinwis-Díiesse.
lI N. (Miranda)

't9
van der Ouiin Schouten,
J. (Jacob)

20Kooínneef
M C (Maíco)

21Sies,
S.J (Setkin) ')

22Robijn,
P (Prel)

Lijst 9 ChristenUnie
Zet ln elk vakje één cijfer. Begln rechts, mel het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

g

I
Ooslra,
A (AÍjen)

7

l

Fröling-Kok,

LJ.A 
(Jantien)

Totaal E



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

Kraaij,
R (R'rud) (m)

t

2

)van der Heiden-van der Blom. 3

B.J. (Bernadetle)(v)

\

\

Prins,
FJ. (Fred) (m)

4

5Tíoost,
I (lna) (v)

6van Zeijl,
B (Bas) (m)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20
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o
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Totaal



1
Hage-Barendregt,
N4.N (Maaike)

\
j

4Sommelng,
C. (co0

Z5Wesdorp.
lV. (Michelle)

6

J (Jan)

7

J P (Jan Pieler)

\
8Oudijk,

À.it (MaÍianne)

2IJacobs,
PE. (Petra)

I
l0Terlouw,

P (Pete0

11Reedijk.
D (Drík)

12van den Bíink.
G. (Geurt)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met hel laatsle ciirer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

van der Eiik,
P.J. (Piet)

2

Lagerwaard
J. (Han)

3

o

o

6

1

2

I

4

-r-------r-----

Totaal 1q



6'
ICanlon

B (Barl)

qKlompenhouwer,
L M. (Lisa)

7 Ivan de Peppel,
S (Sabrina)

5Onderdelinden
S E {Suzanne)

6Venderbos-Lambinon
C (Cees)

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

IFaber,
A (Alex)

L
IEekkers.

A J Í (Lydia)

7
10

van der Holst
D (Danielle)

11Groenewege,
PJ.L. (Pieler)

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

Zët in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

__l

-1 1

tr"" Br'*-a"*""r" irbrlo
R N D. (Renale)

2

a

i

t

[[sFl



q
íBoos,

S.N.4. (Servaas) (m)

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

3Ireijer,
P (Patrick)(m)

z4van Zaalen.
F P (Frans) (m)

Lijst 13 JA21 Pag. L7 uan 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

LTotaal

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

2



.-)

J
2

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

3Daamen.
J K (Jacques)(m)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Struijs,
J.P (John) (m)

Pag. 1.8 van 20
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van Buuren,
Ní.J. (Meindert) (m)

2Jansen,
R. (Bobert) (m)

3Baonwasser,
N4.E.J. (Marc) (m)

4t
4de Jong-Kamst,

S. (Sharon)(v)

5van deí Velden.
P (Pete0 (m) L
Dedert,
W J. (Wybren) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 1.9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

b

1

6

Totaal



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

tr Nee

o

V. Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklating

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteli.ik slembuÍeau op het verschil
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Lirstnummer en
-naam


