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*tÀ- Gemeente
Rotterdam

Proces-verbaal
Waterschap Holtandse Delta

Dee[ A

In te vulten door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023
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325-WS23-De Open Hof - De Seinpost S[inge

Stembureaunummer



Pag. 2 van 10

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

Openrngslitden (van - tol)

3lí

Adres/localie slembureau Dag Maand

íb Stembureaugegevens tijdens !g!!j-!S (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jax Trld (van - lol)

Datum L} Jo o

t, o3l2o t3
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar hel stembureau
voor kiezers open is.

Adres/locatre stembuíeau

Lo 2b

Oag Maand

lct

o
Openrngsluden (van - lol)

a Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

p Oe tettlng vond in het stemlokaal plaats.

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

*5.,-'. .»r,.rt o7 3o

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een
centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevenstijdensqlqi4g

tr o\
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden

4 L)

SHIFT í:

í

s

a SHIFT 2:

H
s

o

È.

Aanwezig op het slembuÍeau

Daq Maand Jeàr

9-tujJtCF I
t9 o3 1.23

lí o3 2.2t

Tijd (van - lol)

o , I DO

tl oo

Dag Maand

1í )t)

, I 00

I tr

2o23 loítrí)
)l o0

Trtd (van'lol)

tí 1o lc

o

VooíelleÍs Achternaam

So Vt* I
Bno<,tt s n A

hiB

lltcl ?. t3

tl o3 2oz3
tr o3 lo2 3
( §'l ,à 2e) I

Í Íí

t 9lo I tí
t( tí ( tí

TELLERS:

Dag Maand Fm Trjd (van - lol)

I \le2) LOL.9 3 íó
to't 3 8l.ss

a

2o23o3 t 1o
lt

è ;/a4, a t, o3 0

s c./ae ol í 0,

I

) o3 2o23
Ma4rv,v, s1; oI

e

0

ftc-É t5 oJ

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

2oZ3
l;ttrd

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

Aanta I geld ige stempassen

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

Aantal geld ige kiezerspassen

3'7 z
B qy
c C)

Íelop +

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

4. Aantal uitgebrachte stemmen

a

o

U gaal nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gel|k 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 QoE
Aantal blanco stembilJetten

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

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

Telop +

F 9
G tl

3. Aantal toogelaten kiezers

o

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

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

EÍ zijn méér stembiUettèn geteld. Noleer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke ver*laingen voor het verschil
Vemeld hiercnder het aantal keet dal de onderclaande situaties zich hebbon vootgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vormeld hiercndor de andoro vorklaÍingen en hel aantal keet dal deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder slembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er minder zirn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vértuéld hiércncleí hol aanlal keet dal de onderstaanale silualies zich hebben voorgedaano

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vomeld hioronder de andore verklaingen on het aanlal keer dat doze situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de sÍemming: het stembureau is moeilijk 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 niet bekendgemaakl, het resultaat van de te ing is onjuist.

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

o

Bezwaren van kiezers6

Bezwaren van kiezers tijdens d9 telling

a

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

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,g!9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

7. OnregelmatighedenofbijzondeÍheden



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
Dal zijn in elk geval de voorzitler en minimaal lwee andere slembureauleden.

g!9p; U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembureauleden

o

o

tY\A

í1L{t

c
S. ro\.,r I

e-

1 ï§.

2

5

6

7

,|
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

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

L!slnummer en Lrjstnaam

o

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

'l Waterschapspartij Hollandse Delta ó b
2WD L 6
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ó ')

4 50PLUS 2_ t
5 CDA 1 t)

6 Hollandse Delta Natuurlijk 2_ 3

7 Water Natuurlijk
,i ?

8 Staatkundig GereÍormeerde Part, (SGP) ó

I ChristenUnie ) (,

í0 AWP voor wateÍ, klimaat en natuur C)

11 BBB 1 8

12 Partii voor de Dieren ) I
13 JA2í 1 /

14 GOUD
t-l

í 5 Belang van Nederland (BVNL) 2 I

Totaal: 4 o g

1

l
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a

o

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-verbaalo Waterschap Hollandse Detta

Dee[ B

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

o L K )-

Naam

Tafetleider

Tafetcontroleur

Coördinator tetha[
(bij telverschitten)

3 2 5

k', oo ,^"t'1

n\-u^xP^

Teltafelnummer
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

o

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

A }?L
B \1
c O

Hea aanaal tot de slemming loegelaten kiezers ( A + I + C = D ) Lza

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar líchaam.

Aantal blanco stembiljetlen

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal gelèlcte slembiljeaten ( E + F + G = H )

' Tel v@r dil onderdeelde aanlallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebracht bijelkaar op.

do
b<

E laÉ't,
F 9

G \

u.d

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

E Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring 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 rubíiek 4.

LocatiestembUreau(indienheteenmobielstembureaubetrefr,vultudatin)-

í. Aantal toegelaten kiezers

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

D

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat '

H

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

{- Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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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 stempassen 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde slem- of kiezerspas) 8.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelUk

stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o §l Nee, eÍ zijn méér stembiljetlen geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het veÍschil?
(vermeld hieronder de anderc verklaritgen en hoe vaak er sprake van was)

I

o.2

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.

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

Hoe vaak is er een stemt iljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil?

é



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

5f Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in apaíte pakken worden veÍpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

o

Pag. 4 van 20

4. Bij gecombineerde stemmingen

(Aíhankelik 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 vakle één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Moorman,
C. (Chíis)(m)

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

Westbroek,
H. (Henk)(m)

Pag.5 van 20

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

26

28

o

o

L
2Rijsdijk,

C.L.K. (Cicilia)(v) J

ry-

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

4

5

Kalle,
J H. (Hans)(m)

4
t

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

6

7

8
KJ KaÍen)(v)

Kumas,
F. (Fatih)(m)

de Graaft"
van Lith,

3

t1

van Egmond.
W A (Willem) (m)

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

10

11

ISpeelman
M (Mart) (m)

Kromhout
M. (Maarten) (m)

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

12

13

14

He'jndijk,
H. (Ben) (m)

i
15

Krajenbíink-Meinds
J (Janneke) (v)

16

17

't8

't9
de Jonge,
J.M M. (Jos) (m) \

20de Bruine,
M.W. (Wlma) (v)

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

21

22

23

van derSlurs
B H (Bas) (m)

Veímeer,
A. (Alice)(v)

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

Frt,

J.F.J (Jan)(m)

24

25

Subtotaal 1 0Sublotaal 2

TotaaÍ (1 + 2)

?o

WesdoÍp.
A.A. (Aíie) (m)

1

29

i lf- F n Rhrn
I lae Geus

]----] Ir (r"nri(,t

I

tv h","t
Y (Yvonne)(v)

lJanssen,
M P (Marcel) (m)

l-
lde snaler,

ll (,tan) lml

E

t-t
-T-T-T-]

6I-TI-I
lliT-[Tt



Ivan Oorschot.
J J.M (Frank) (m) \ t

2van Ditmars.
T E. {Teíy) (v) \

3PeeteÍman.
TA G (Theo) (m) \

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

Noortman.
H.J. (Hein)(m)

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

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

IGoudriaan.
R. (Rrchard) (m)

sWilbrink.
J. (Jorinde) (v) T

10Speteís,
D (David) {m)

11NooídermeeaSwemmer.
M C.A. (ïneke) (v)

\
12van de Vréede

M.L. (Maíjn) (m)

13Berning-
Van Oostveen.
C.ir. {ïni) ív)

14

15

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

17

L

Lijst 2 VVD Pag. ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o
18

Ouweíkerk,
A (Aat) (m)

19

L t

Boom,
W.N4 (Werne0 (m)

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

van Noort,
HLA(Leon)(m)

van Arkel,
P (Pete4 (m)

5

7

l -.1

l

___l

ITotaal



) c)

1Wiersma-
den Dulk.
H.H. (Hennie)(v)

2van Lammeren,
J. (Joíis) (m) \ \
VeÍbeek,
J. (Johan)(m)

Lievense,
T. (Tom) (m)

Schaap,
W. (Wytze) (m) 7

6van den Berg
J.J. (Job) (m) \

7van der Linden.
CAC (Lreke) (v) J

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

9Bobbemond,
J.N/l (Jan) (m)

't0
Stengs-Nijhol.
J. (Hanneke) (v) 3

1'tvan den Ouden
A.P (Adíi)(m) .)

12van Stiin
B. (Be.nhard)(m) i

13Kickeíl-Schotting
D A (Dorien)(v)

14Geeíings,
H. (HaÍy) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

t 5Totaal

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

+
3

4

l
I

l

t---T---f__l
L tt L



l )
'I

van Scheijndel,
A N M. (Nico) lm)

,3
2Zondervan.

N M (Natasja) (v)

l^
3

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciifer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 20

o

a

1Totaal

Velders,
M C. (Biet)(v)

'llll



,|
Winkels,
B.B.T.T. (Branco) (m) I I
Wegman,
G J À/ (Marijn) (m)

Hadmann.
J.J l,/'l (Josephine) (v) l

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

5de Klerk,
A. (Arie) (m)

6Oosleníijk,
T.C. (Theo) Ím)

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

Ivan Kampen,
W.E {Wim) (m)

I
Ivan der Heijde-Keijzer,

M (Niarcella) (v)

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

11van der SchaaÍ.
D. (Diík) (m)

12van deí Pols,
LCP(Leo)(m)

13Keijzer-Westhoeve,
E B (Liesbeth) (v)

14van der Velde
JCJ (Joao(m)

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

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

Liist 5 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 20

o

o

b

2

l

Totaal



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , mel het laatste ciiÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besters
i,1.J (Ria) (v)

van Nes-
de l,/tan.

Pag. 10 van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Horstmeier
P H (Piel Hein) (m)

Schep,
J (Jan) (m)

Raad,
I (les) (m)

Roodzand.
J (Johan) (m)

van de Zande.
F (Ferdinand) (m)

26

Víijenhoek,
w.C (m)

Biemond.
W (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer.
M. (Maíian)(v)

van Mauíik.
A L (Adrie)(m)

den Drijveí,
NAJ (Jan)(m)

Kloet.
A. (Adíiaan)(m)

2A

29

30

31

32

40

41

43

a

Pelra

33

34

I

I

Faber.
J. (Jacob) (m)

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

10

1'l

Schellrng.
G J. (Ben)(m)

36

39BoendeÍ.
H. (Henk) (m)

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

o

von BuÍ9,
A R (Alexande4 (m)

Hubeí,
J (Johan) (m)

I

l
Sleehouwer.
H J. (Henk) (m) \

3van Mauík-de Graaí
M J (Maíjo)(v) \

4Overwater,
L.A. (Leen) (m)

5Klapwiik,
J.D.B. (Jurgen)(m)

1

van deí Meer.
R C J.H (Rob) (m)

L
\

12Oliive,
K. (Bien)(m)

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

den Hollander
C.A (Kees) (m)

l3

14

Heijndijk,
M. (Maarten) (m)

\

t6Sleehouwer.
M A (Michel) (m)

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

Doedens,
E H (Eimert) (m)

18

19

20

van Stappen.
A (Aíie) (m)

Arnold,
E R (Ed)(m) \

21Klootwijk,
P. (Pleun)(m)

22Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

23van ÀIaurik,
S C (Simon) {m)

24Holteíhues.
F.W (Frank) (m)

25van de Linde.
C B (Coo (m)

42Pikaart,
L (Leon) (m)

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2) §

\
I Boelhouwer.

I 
r.e 1ruatatie11,1

8,"(
I A (Aaít) (m)

1

15

6

i

Subtolaal 2

t7

Í

o
1

I
+
l_Lii

f
tr



Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

Zet in elk vakje één cijÍeÍ. Begin rechts, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A (Anne) {m)

Raaphoíst,
E P (Ernst) (m)

26

Wilkens-
van Geloven

2 Gielbert,
L (Leo) (m)

KR Konnre

Korf,
W (Wiesie) (v)

3 Verhagen,
D J. (Diík)(m)

2A

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

l',4eskeí,

C. (Cees)(m)

PateÈvon Wasserihal.
M J. (Marian) (v)

5 ZilverbeÍ9,
L (Bartian) (m)

Lucas
R. (Reyer) (m)

6 van der Ree. 31

de Neel-Scholle
tí. (Mirjam)(v)

7 32

A E. (Anneke) (v)

Hopman,
t'/1. (Mark) (m)

8 BouweÉ
van Schie

33

o (Femke)(v)

de Looí.
A.E. (Aíend) (m)

Senese,
L. (Lennard) (m )

34

Kíuit,
R (Rik)(m)

35

Briggeman,
TM (Theo)(m)

36

van den Bogerd,
P (Pete0 (m)

12 Brouwer,
A (Aard) (m)

37

Íanis,
P E. (Peggy) (v)

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

38

Slachteí,
E J (Ellen) (v)

't4

Scherberjn,
PP (Flip) (m)

41

van Burgel,
O. {Dirk) (m)

42

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

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

Kleinpaste,
G J. (Gertian) (m)

19 Klok,
I F (les) (m)

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

20 Mout,
P (Piel) (m)

45

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

21 van deí Pol-Loomans
L. (Lies)(v)

46

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

22 Schuuímans.
TJ C (Theo)(m)

47

8lauw,
N (Nienke) (v)

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

48

Blokhuizen,
A B. (Alned)(m)

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

49

van den Houl
A Y (Annemarie) (v)

50

L
\

\

Honinga.
F.H.H (Folkerl) (m)

Kooijman,
A. (Arie) (m)

15Rietvelt,
V S. (Vincent) (m)

van den Berg,
N4 (Manon) (v)

Kik,
M (Rinus) (m)

t6

17

\

I

van t ZelÍde,
C. (Kees)(m)

Boot,
G (Gerben) (m)

39

40

Subtotaal I L
qTotaal (1 + 2)

25

§

Krevit
J. (Joost) (m)

&

1

4

9

ío

Í

tsL-l+
I

-T

29

so ll

43

44

I
l

-|-il-rIl
l l

l
Subtotaal 2



Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag. L2 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

J
I

2

de Jon9,
W. (Wim)

Staal,
B. (Bert) \

3Visser,
M.L. (Thijs)

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

5Grinwis,
PC. (Peter)

\

van deí Durjn Schoulen
C.A (Kees)

6

7

8

Houweling,
A (Adíi)

Breedveld.
J.S. (John)

Hoogendooín,
P (Peteo

Kardux,
A J. (Aren-Jan)

10

I

Í1van der Linden.
A (Arie)

12

13

14

Lekkeíkerk.
FJ (Frank)

van Gurp,
A.T. (Adrie)

Matze,
J K (Johan)

l5Kranendonk,
P (Peter)

16Born,
A.G.M. (Maíco)

17den Besten,
A J (Aart-Jan)

18Sloop,
T.A. (Teunis)

tTotaal

E

I

[T



Liist I ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L3 van 20

b

o

o

1Scheermeiie.
H.J.P (Harry) \ t

2Verkaik,
J.w. (Job) \

3Goeree.
A. (Andie)

Schneider.
W (Willem)

4

5Ooslra,
A. (Arjen)

6Tanis-Kerjzer
P M (Elma) \
de À.4oed,

M.J (Rini)

Houtman
E E (Eíica)

7

I

Iden Hollander.
D (Diík)

10Tebrugge,
B J (Bernard)

't'l
van Heemst.
J PC (Stan)

12Hoek.
G M. (Gerto)

13den Hartog,
J (Johan) \

14Pipping,
C.l,L (Conny)

15Spaans,
E.J.t\í (Erik)

16Bestman,
D.J. (Dirk Jan)

17La Rose,
M B. (Maikel) \ t

18Grinwis-Driesse
M.N {Mrranda)

l9van der Durjn Schouten
J (Jacob) \

20KoornneeÍ.
M C (N4arco)

Sies,
S.J. (Setkin)

22Robrjn,
P (Piet)

23Fíöllng-Kok
J A (Janten)

tTotaal

3)



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 14 van 20

Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laalste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

uan Zeiil,
FJ. (Fokke) (m)

o

o

]

1
2Kraaij,

R. (Ruud) (m)

van der Heiden-vanderBlom, 3

B.J. (Bernadette) (v) \
4Prins,

F.J. (Fred) (m)

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

6van Zeijl.
B (Bas) (m)

Totaal

1

1e



1Hage-Barendregl.
M.N (Maaike) L t

5
2van der Eijk

P J. (Piet)

3Lagerwaard
J (Han) L

4Sommeling
C (Coo

5Wesdorp,
tí. (Michelle)

6

J. (Jan)

7Warnaer.
J P (Jan Pieter)

8Oudijk,
N4. (Marianne)

I
IJacobs,

PE. (Petra)

l0Terlouw
P (Pete4

11Reedijk.
D. (Diík)

12van den Brink,
G. (Geurl)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laalsle cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 20

o

o

J ?
UTotaal



1Canton,
B (Bart) i )

2Klompenhouwer
L M. (Lisa) t

3van de Peppel,
S (Sabrina) I _)

4van Broekhoven-van À,4ierlo,

R N D. (Benate)

5Ondeídelinden.
S.E (Suzanne) t

6

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

8Faber.
A (Alex)

9Bekkers.
A.J.T. (Lydia)

10
van deÍ Holst,
D. {Danielle)

11Gíoenewege.
PJ.L (Pieter)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

3Totaal

Venderbos-Lambinon,

] 
C. (Cees)

ll IE



Roos,
S.M. (Servaas) (m) À

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

3Meijer,
P. (Pakick) {m) )

4 l

Liist 13 JA21 Pag.17 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

O

1Totaal

1

I

ïI va zaalen,

L 
F.P (Frans) (m)

ITI tr



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

2Kweekel.
A.A (Adíi) (m)

3

t

Lijst 14 GOUD Pag. L8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

(^

Daamen.
J K. (Jacques) (m)

1

]

Totaal [T-tl



\
1van Buuren,

M J. (Meindert)(m) L
2Jansen.

B. (Robert) (m)

3BtonwasseÍ
M.E.J (Maíc) (m)

4de Jong-Kamst,
S (Sharon) (v)

5van deí Velden.
P (Pete4 (m)

D
U

6

I

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

Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste cijÍer

o

o

L \Totaal

Naam kandldaat &
kandidaalnummer

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

-f
l



Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lÍsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembuÍeau?

tr Nee

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stemburèau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

o

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lljsttotalen

O Ja -> Vul de navolgende Íabel in en geef zo mogelijk een verklaring.


