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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
Kieskrinq Waterschap Hollandse Delta

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
Adres/localre slembureau Dag Maand Op6ningsUjden (van - lol)

I cl o3 L62-3 öo

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

Adres/localre slembureau Dag Maand Openingslilden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens !e!l!!.S (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Ttd {van - tol)

Datum 3 ao& 3
a3

a
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

U De tellinq vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

5 l.,I I l)En a.
)t)

T-T_l

(t,
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zitting aanwezig was.

SHIFT 1:

Titd (van - lol)m-
trEl

C) re[ f-c) r- 3 o(J 3o
o3 OG t5 3o

GF o1 /- o ,t- 5 3c) t

tr oà o 13 o§ 1 ) t)

a SHIFT 2

Voorlelte.s Achlernaam Dag Maand Tild (van - lol)

o3 tö x3 t5 30 !ö
{} ..*.,--\ > o3 o I3 1

,-Ó I è

rz-t R-r^., r^.,-r- o o 't 5s jö

n^l 15 o3làO23 -1 430 OC 5t)

TELLERS:

o Dag Írjd (van - tot)

U aoJ3 so OO \

re-l 3 eö tt C)
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I
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L< raL I i d

t[5 L)b

{l 15
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0
A-C^n\ GCI
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I5 ,.o ?,3 ,24

2. Aanwezigheid stembureauleden

Aanwozig op het slgmbuíeau:

Dag Maaód Jaar

a"\
aö a-? It

o(-

)o

t3 .--..t

Voorlelters Achleínaam

3

4.-n-

A



3. Aantal toegelaten kiezers

Pag.4 van 10

Vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen S U(r

B

c

b
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

a
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hiercnder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E sq3
Aantal blanco stembiljetten F r3
Aanta I ongeldige stembiljetten G a

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

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

o

hc§

4. Aantal uitgebrachte stemmen

6c§

o

H
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(ru*1ek 4, onderdeel H)?

V /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

D lA ) 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

Mogelíjke verklaingen voor het verschil
Veïneld hiercndeÍ het aanlal keer dat de onderslaande situaltos zich hobban vooqedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vermeld hierchdet de ancleíe ve*laíingen en hal aanlal keer clal deza situaties zich hebben vooryedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder zirn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veímeld hieronder hel aantal keer dal de ondeÍslaande silualies zich hebbon vooÍgedaano

Aantal keren dat een kiezer het slembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere ve*laingen en hel aanlal keeí dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers lijdens de stemming: het slembureau is moeilijk bereikbaar,
er slaat meer dan één persoon in een stemhokle.
Vooheelden 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 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.

@tpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm gíng af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig blj de telling
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Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bii de te ing aanwezig ziin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p! U vult in rubiek I alleen de namen in.

Veívolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuíeauleden

o

lelleÍs

o

rn l5

dLL X/o

fo

()c-Y,,|

2

l3

\4

5

6

7

I1

(2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LiislnummeÍ en Lilshaam

o

o
Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

LJ 1í Waterschapspartij Hollandse Oelta

t2WO

b c\3 PaÉij van de Arbeid (P.v.d.A.)

3 54 50PLUS

i ?5 CDA

6 Hollandse Delta Natuurliik .l 1
7 Water Natuurliik tr t
I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) §

9 ChristenUnie 1 §

aí0 AWP voor water, klimaat en natuur 1

§1í BBB §

[,í2 Partii voor de Dieren

] tlí3 JA2í

a14 GOUD

) qí5 Belang van Nederland (BVNL)

Totaal: ó I 3

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

a

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

In te vu[len door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

í-2<_

Naam

Tafelleider

Tafelcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

3 L 5

Í-J tqu-t

Lio>lrntu, v-'eoVLnlt)
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 3tS
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in) \3

Aantal geldige stempassen A §9c,
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 6q

a Aantal geldige kiezerspassen c

Het aantal tot de stemmlng 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 kandidaat E éee rys
t3
Z

6-8 g

Aantal blanco stembiljetten F .d
Aantal onqeldige stembilietten G ó

a Het totaalaantal getelde stombiljetten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit ondordeel de aantallen slemmen die op elke lijsl zijn uitgebracht bij elkaar op.

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

Q Ja. Ga verder met rubriek 4

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

6o§

2. Aantal getelde stembiljetten

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld doot hel stembureau (zie rubriek 3 van het fioces-verbaal van
het stembureau).

D

H Ó>e§-

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

D Nee, maar het stembureau heeft een verklaíng gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is get€ld, en neem de verklaringen over. Ga daama vsrder met rubriek 4.



NaaÍ 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 4,2

8.2

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente) c.2

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, eÍ zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er minder geteld?

Verklaar het verschil tusson het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgeÍeikt?

o Hoe vaak is er een andeÍe verklaring vooí het verschil?
(vormold hiercnder de anderc veddaÍingen en hoe vaak eÍ sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Pag.3 van 20

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

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

o.2

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

À r.ree

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

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

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuuÍscollege

Noteer hier het aantal stembiljeften, dan wel slempassen, volmachtbewijzen 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 lijst en per kandidaat
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Sjoukes,
W A. (Wim) (m) 6 À,4oorman

C. (Chris) (m)

26

§
Wesdoíp,
N,l.G J. (Mayke) (v)

27

I
28

29

o
Ll

o

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

24

\

§

5
2Bijsdijk,

C L.K. (Cicilia) (v)

3Kalle,
J H. (Hans) (m)

b
I

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

't0

11

12

13

4

5

6

7

I

I

Wesdorp,
A A (Ane)(m)

van Brugge.
PM.J (Paola) (v)

Kumas,
F (Fatih) (m)

Speelman,
M (MaÍt) (m)

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

Heijndijk,
H (Bert) (m)

Kromhoul.
M (Maarten) (m) I

I

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

Krajenbrink-Meinds,
J (Janneke) (v)

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

14

15

't6

17

18

19

20

22

23

Verhorsl,
Y (Yvonne) (v)

Janssen
M P (Marcel) (m)

de Snaijer,
J (Jan)(m)

de Jon9e,
J M.M (Jos)(m)

de Bruine
M W (Wilma) (v)

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

Vermeeí,
A. (Alice) (v)

Ë:w

aTotaal (l + 2)

Fit,
J.FJ. (Jan)(m)

25

I E

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

loo"t"aee.
RJB (Rob)(m)

tdaGraàí-
van Lilh,
K J ÍKaren) ív)

I 5

I
I

21

Subtotaal 1

WestbÍoek.
H. (Henk) (m)

van RhlrF
de Geus.
L (Leny)(v)

+[l _l
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Zel ln elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

o

o

1van Oorschot.
J J.M (Frank) (m)

3

è

Veenhuizen.
H B (Benine) (v)

Noortman.
H J (Hern) (m)

4

5

6Boender.
H.D. (Heleen)(v)

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

8Goudíiaan,
R. (Richard) (m)

Wilbíink.
J (Jorinde)(v)

10Spelers,
D (David) (m)

Noordermeer-Swemmer
LlCA (Íineke) (v)

12van de Víeede
M.L. (Maíijn) (m)

Beíning-
Van Oostveen,
C.iL íTini) ív)

14Boom.
W M (Werner) (m)

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

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

17van NooÍ|,
H.L.A. (Leon) (m)

van Arkel,
P (Peter)(m)

Ouwerkerk,
A (Aao (m)

18

19

t 1Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Drtmars,
T E (Terry) (v)

Peeleíman.
TA G (Theo)(m)

1-.'-l

E
+,_]

E

E
H

E

15

11

13

ttt



1Wieísma-
den Dulk.
H.H {Hennie) (v) v 5

2van Lammeren
J (JoÍis)(m) l o

g3Verbeek,
J (Johan)(m)

I

4Lievense,
T (Tom) (m)

5Schaap.
W (Wytze) (m)

I
6van den Berg,

J J (Job) (m)

L7van der Linden.
C A C. (Lieke)(v)

81Hoen,
PW. (Petra) (v)

I
Robbemond,
J.l'r. (Jan) (m)

10Stengs-Nijhof,
J. (Hanneke) (v)

1lvan den Ouden
A.P (Adri) (m)

12van Stijn,
B (Bernhard) (m)

13Kickert-Schotting,
D A (Oorien) (v)

14Geerlings,
H. (Haíy) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.7 van 20

o

o

3

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

+

I

Totaal -E



1van Scheijndel.
A.N M (Nico) (m) 7 2,

I ()
2Zondervan.

N [í (Natasja) (v)

3Veldeís,
M.C (Biet) (v) L

Liist 4 SoPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal I T-l3lS]



Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1Winkéls
B B T.T. (Branco) (m) I

2Wegman,
G.J iI (irarijn) (m)

3Harlmann.
J.J.M. (Josephine) (v)

)

L1

4van den Berg
H (Henk)(m)

5de Kleík,
A (Arie) (m)

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

van Gelder
L A (Leo)(m)

van Kampen.
W E (Wim) (m)

7

8

Ivan der Heijde-Keízeí
M (Marcella) (v)

van de Pol,
M (Max) (m)

van der SchaaÍ
D (Dirk) (m)

't0

11

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

r3Keijzer-Westhoeve.
E.B (Liesbeth)(v)

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

't5
van Flossum
N A. (Ellen) (v) I

't6
Boeler,
J P (Jan)(m) I

Totaal

Pag. 9 van 20
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Zet in elk vakje één cljfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

de Sutter- Besters
lvl J (Ria) (v)

Horstmeier.
P H (Piet Hein) (m)

26

Steehouwéí.
H.J (Henk)(m)

2 Schep.
J. (Jan)(m)

27

van Maurik'de Graaff
M J. (Marjo) (v)

3 Raad,
I (les) (m)

Overwaler.
L A. (Leen) (m)

4 Boodzand,
J (Johan)(m)

29

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

van de Zande.
F (Ferdinand)(m)

30

Vnjenhoek,
W.C. (m)

3l

van deí Meer,
B.C.J.H (Bob)(m)

7 Biemond.
W (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)

33

o
34Steehouwer.

M. (Marian)(v)

van Maurik
A L. (Adrie) (m)

35

den Drijveí,
N A.J. (Jan) (m)

36

Kloet.
A. (Adíiaan)(m)

Bosman.
C.J. {Celeste) (v)

13 Schellrng.
G J. (Bert) (m)

38

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

14

Heijndijk
M (Maarten) (m)

15

Sleehouwer,
M A. (Michel) (m)

't6

17 Ptkaarl,
L (Leon)(m)o

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

van Stappen,
A (Arie) (m)

18 Huber,
J. (Johan)(m)

19

Arnold,
E R (Ed) (m)

20

Klootwijk.
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

van ÀIaurik.
S.C. (Simon)(m)

23

Hollerhues
FW. (Fíank)(m)

24

25

a

3

Benders.
J.PH.ir. (Jos) (m)

l0

l1

12

9

Oliive,
K (Bien)(m)

Boelhouweí,
N P (Nathalie){v)

Ouak,
A. (Aarl) (m)

Faber,
J. (Jacob)(m)

-l

Bosland.
A P (Anthonie)(m)

von Burg,
A.R. (Alexande0 (m)

39

41

40

Boender.
H (Henk) (m)

Subtotaal 1 Subtolaal 2

1Totaal (1 + 2)

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

l4r

I

8

]van Nes- 6
lde Man,
I e (P"t 

") 
(r)

t-

E
l

L

t""."*
E H (Ermen) (m)

l

4

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

42

--f--f-

l
I
l l

l
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiíer-

Naam kandidaat &
kandidaatnumme.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

N4ollema,

A. (Anne)(m)
Baaphorst.
E P (Ernsl) (m)

26

WÍkens-
van Geloven,

2 Gielbert,
L. (Leo)(m)

KR Konnie)(v)
Verhagen,
D.J (Dirk) (m)

28
Korf,
W (Wiesje) (v)

4 Àresker,
C (Cees) (m)

29
van der Horst.
S J.J. (Servaas)(m)

Zilverberg,
L (Baítjan) (m)

30
Pateí-von Wasserthal.
M.J (Marian) (v)

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

31
Lucas,
R (Reye0 (m)

7
A.E. (Anneke)(v)

de NeeÍ-Scholte.
M (Mrrjam) (v) I
Hopman,
M (Mark) (m)

8 Bouwer-
van Schre

33

o Femke

de Lootl,
A E. (Arend) (m)

Seíiese,
L. (Lennard) (m)

34

Hottinga,
FHH (Folkert) (m)

10 Kruil,
R. (Rik)(m)

35

Kooijman
A. (Aíie) (m)

Briggeman,
Í.M (Theo) (m)

36

2
van den Bogerd.
P (Peler) (m)

-t2
Brouwer,
A. (Aard)(m)

Tanis,
P E. (Peggy) (v)

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

38

Slachler.
E J (Ellen) (v)

14 van t ZelÍde.
C {Kees)(m)

39

Rietvelt.
V S. (Vincent) (m)

15 Boot,
G. (Gerben) (m)

40

van den Berg.
M (Manon) (v)

't6
Scherbeijn,
PP (Flip) (m)

41

Kik,
M. (Rinus)(m)

17 van Burgel.
D. (Drrk)(m)

42

o
Fouseíl-Poedeí
C M.C (Claudra)(v)

't8
Steegh,
J.P Fl M. (John) (m)

43

Kleinpasle,
G.J. (Gertian)(m)

19 Klok,
LF. (les) (m)

44

Gasl,
J A (Ron)(m)

20 Moul.
P (Pret) (m)

45

van Dort.
1.1,4 (lneke)(v)

21 van der Pol'Loomans,
L. (Lies) (v)

46

Rurter.
H.J.W. (Hein)(m)

22 Schuurmens
T.J.C (Theo)(m)

47

Blauw
N. (Nienke) (v)

23 Kalkman.
R.C (Raymond) (m)

48

Blokhurzen.
A.B. (AlÍred) (m)

24 Rood.
E C (Eline) (v)

49

25 50

I

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Tolaal (1 + 2)

Kievit,
J. (Joost)(m)

1

5

.

l
I

-fr

H

I

I

11

I

l
+

l

+

I

l

l
lqlól I-l m

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

[ [ tqTI



Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong,

Pag.12 van 20

o

o
Stoop.
T.A. (Teunis)

18

1
2Staal.

B (Bert)

van den Berg,
A.PJ (Alberl-Jan)

3

4

5

Visser,
M.L. (Ihijs)

Grinwis
PC (Peter)

6Houweling,
A. (Adri)

van der Durjn Schouten,
C.A. (Kees)

Breedveld,
J S. (John)

Hoogendoorn,
P (Peteo

Kardux.
A.J. (Aíen-Jan)

10

11van der Linden,
A. (Aíie)

12Lekkerkerk.
FJ (Frank)

13van Guíp,
A.T (Adrie)

'14Matze,
J K iJohan) I

15Kranendonk.
P (Pete0

16BoÍn,
A.G.M. (Llarco)

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

1

7

8

9

Totaal _tr



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiter. Begin Íechts , met hel laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

6
1Scheermeijer,

H J P (Haíy)

2Verkaik
J.W (Job)

3Goeree,
A. (Andie)

4Schneideí,
W. (Willem)

5Ooslra,
A. (Arjen)

ö
6Tanis'Kerjzeí

P M (Elma)

Houlman.
E.E (Eíca)

7

8

de Moed,
M J (Rini)

Iden Hollander,
O (DiÍk)

10Íebíugge.
BJ (Bernard)

11van Heemst.
J.PC. (Stan)

Hoek,
G.M (Gerto)

den Hartog,
J (Johan)

'12

13

l4Pipping.
C M (Conny)

15Spaans,
E J M (Erik)

16Bestman.
OJ (Dirk Jan)

-t7
La Bose,
M B. (N4aikel)

t8Gnnwis'Driesse
M N (Mrranda)

van der Duijn Schouten
J. (Jacob)

Koornneeí,
M.C (Marco)

3
21Sies,

S J. (Setkin)

22Robrjn,
P (Piet)

7
23Fröling-Kok,

J.A (Jantien)

,9Totaal

2l
--t

19

20

i

Lrl



1van zeijl.
FJ (Fokke) (m) ?

2KÍaarj,
R. (Ruud) (m)

vandér Heiden-van deí Blom. 3

B.J (Bernadelte)(v)

4Píins,
F.J. (Fred) (m)

55Tíoost,
I (lna) (v)

6van Zeijl,
B (Bas)(m)

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cilÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

Totaal m



1Hage-Barendregt,
M N (Maaike) A 6

2van deí Eiik,
PJ. (Piet) 5

3Lagerwaard
J (Han) i

4Sommeling,
C. (Coo

5Wesdorp,
M. (Michelle)

6

J. (Jan)

i
7

J P (Jan Pieter)

IOudijk,
M. {Maíianne) I

IJacobs,
PE (Petra) I

10Íerlouw
P (Peter)

11Reedijk,
D (Drrk)

van den Brink
G (Geurt) l

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cliÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

oI
I

t^
L1_

12

Totaal [[trE]



ICanion,
A. (Bart)

2Klompenhouwer,
L.M. (Lisa)

van de Peppel,
S (Sabrina)

van Broekhoven-van Mieílo, 4

R N D (Renate) ï

3
5OnderdeÍnden

S E (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon,
C (Cees)

7den Boer
R A A (Boberl) 3

I

8Faber,
A (Alex)

IBekkeís,
A J.T (Lydia) I

10
van der Holsl,
D (Danielle)

I

11Groenewege,
PJ L. (Pieteo I

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. Ló van 20

o

o

bTotaal

ZL4itt
,El3

@



1Roos.
S M. (Servaas)(m) 2

2Kegel,
F.J. (Fred) (m) B

3Meiier,
P (Patíick) (m) q

4van zaalen.
F.P (Frans) (m) g

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

o

o

Totaal t llrl



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

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

SÍuijs,
J P (John)(m)

Kweekel
A A (Adíi) (m)

2

o

o

ITotaal

Pag. 18 van 20
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Pag. 19 van 20

Zet in elk vakje één cljfer. Begln rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

1van Buuren,
i/| J (Merndeí) (m)

2Jansen
R. {Robed) (m)

?_
Bíonwasser.
lV E J. (Marc)(m)

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

3

4

5

6

a

Totaal

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)

S

tr

À

van der Velden.
P (Peleí)(m)

Deden
W J (Wybren) (m)

L]E



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschiltussen enezijds het aantal op deze lrst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzrds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

! Nee

O

Lijstnummer en
-naam

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

\z P'dct 6S 6s Zdv (€rteerc\? UqSSeS
13 10.2.1 1ï -13

o

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

Lusttotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

Li.isttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau


