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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

'1. Stembureau, locatie en openlngstijden

A.lrès/locaiè stémbuíeau

tr7i.] Vot.,,t\'t>) aLe k c7 6o
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voot elke locatie waar hel stembureau
voor kiezers open is.

Dag Maand

AdÍes/locatie stembureau Dag Maand

íb Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Ja{ Trld (van - tol)

Datum t6 o O

Opehingslijden (van - lol)

o
Openingslijden (van - lol)

3 O 00

a
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

(De telling vond in het stemlokaal plaats.

C De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschÍijving locatie

l5 ci aol S

0(

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

.6

[-T--t
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2. Aanwezigheid stembureauleden

VooÍletleÍs Achternaam

SHIFT 1:

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezg op hel stembuí6au

Dag Maand Jaat
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VoorlelleÍs Achleróaam Dag Maand
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaat op.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aa ntal geldige kiezerspassen

B dz
c (-)

?§z

clsq

4. Aantal uitgebracht€ stommen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetetde stemmen moet gelik 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

Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

F lo
E

G
I
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Íotaal aantal loegelaten kiezers ( A + B + C = D ) o
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezeÍs en het aantal uitgebrachte stemmen

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

C A/EE ) Ga dan door naar rubriek 6.
a )A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelike verklaingen voor het verschil
Vermeld hieÍonder hel aantal keet dal de onderslaande situattes zich hebbon voorgadaan

o
Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de anderc verklaringen en hel aanlal keet dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

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

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vormeld hierondet hel aantal keet clal cto onaleíslaancle situaties zich hebben vooÍgedaan

2o

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd o

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiarcnder de andere verklaringen en hel aanlal keet dat deze silualies zich hébben vootgeclaan)

O

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

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
vootbeelden van bezwarcn van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezerc tíjdens de te ing: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard. het resullaat van de telling wordt niel 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 bezwaat? Noteer die dan ook.

LgÈgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

6. Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Vooheelden: een oí meet stembureauleden waren te laat oÍ zijn niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden onlruimd, activiteilen in oí
rcndom het stemlokaal belnvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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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.

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

\o

4(t " J r,t I
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n

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

o

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

Lrjslnummer en Lrjslnaem

Totaal:

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I Waterschapspartii Hollandse Delta

2WD

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

4 5OPLUS

5 CDA

6 Hollandse Delta Natuurliik

7 Water Natuurliik

I Staatkundig Gerèformeerde Partij (SGP)

9 ChristenUnie

í0 AWP voor wateÍ, klimaat en natuur

1í BBB

í2 PaÉij voor de Dieren

í3 JA21

14 GOUO

í 5 Belang van Nederland (BVNL)
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Stembureaunummer

Proces-verbaalo Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o

Naam

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

3 2 6

q 2

Q*'i* 7?"
1t t

Lls S '^tC^-Qn

Gemeente
Rotterdam

Tafe[[eider

Tafetcontroleur n^,
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderli jk deze bijlage in.

Nummer stembureau 3 é
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau belreft, vult u dat in) -r /

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

Aantal geldige stempassen A /5 z-.

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) a dz
a Aantal geldige kiezerspassen c

Het aanlal tot da stemmlng toegelaten klozars ( A + B + C = D )

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

E i?) z

Aantal blanco stembiljetten F 1o

o Hel aotaalaanlal getelde slembilieíen ( E + F + G = H )

'Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uilgebracht bii elkaar op

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

E Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het v€rschil. Vul hierondeÍ het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

1. Aantal toegelatcn kiezers

Jt*Lo

2. Aantal getelde stembiljetten

G

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

/4)t,

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat '

Aantal ongeldige stembiljetten

m4H

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

Het aanlal Íol de stemming toegelaten kiezers dooÍ het gemeentelijk
stembureau- Tel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls hel aantal loegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembiljeften (rubriek 2 onder H) gelijk?

4.2 5
8.2

0 st

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

E Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er meer geteld?

tr Nee, er zijn mindeÍ stembiljetlen geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembíljetten. Vermeld hoe

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

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

eÈ

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?
(vemold hieronder da andeÍe verklatingen an hoe vaak et spíake van was)

,/- L' 4 t< J52- t?/>-títt3D44\, ry).a? ,^A /*.4àz?
A,;/ ./, ,t L u noí. -c ít 

/;/< 
, ,-rJ ','q,a 

c ? n- /o .4"
lno n. ?. a), J)aS'.;/

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? /

o.2

I



Pag. 4 van 20

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

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

aangetrofÍen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen oí kiezerspassen dat is
aangelroffen.

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineeÍde stemmlngen

È Nee

5. Aantal stemmon p6r lijst en peÍ kandldaat
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Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, mèl het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W.A (Wim) (m)

Moorman.
C (Chris)(m)

26

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

27

Westbroek.
H. (Henk)(m)

28

van Rhain-

de Geus,
L. 1Le!yl0l

29

o

o

t Mannetie.
J J (Johan)(m)

25

t
2Bijsdijk,

C.L K (Cicilia) (v)

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

J
4Wesdorp,

A A (Arie) (m) I
óL

l0

11

5

6

7

8

9

Kumas
F (Falih) (m)

van Erugge.
PM J (Paora) (v)

Speelman.
M ([4art)(m)

van Egmond,
W A (Willem) (m)

Smulders'Eveís.
B J. (Rosalie)(v)

Oosterlee,
RJB (Rob)(m)

de Graetí-
van Lith.
K.J. (Kaíen) (v)

Herjndijk.
H (Bert) (m)

Kromhout.
M. (Maarten) (m)

12

'13

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

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

t4

r5

Janssen,
i, P (i/arcel) (m)

de Snar,eí,
J. (Jan)(m)

16

17

Krajenbíink-Meinds
J (Janneke) (v)

D W.C. (Dion) (m)

r8

19

20

21

22

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

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

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

Vermeer.
A (Alice) (v)

Subtotaal 2

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

1

A
A

t1

I

V
V

l
l

l--------.1

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

ltilA
1--P

JA
WM
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Began rechls , met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Oorschot.
J J.M (Fíank) (m)

1

i

o

o

a
í

van Drtmaís
TE (Terry) (v)

3Peeteíman.
TA.G. (Theo) (m)

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

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

BoendeÍ.
H D. (Heleen) (v)

5

6

7Díiesprong,
J.W.J (Jan Willem) (m)

IGoudriaan.
R. (Bichard)(m)

?I
9Wilbrink,

J (Jorinde) (v)

10Speters.
D. (David) (m)

cI
11Noordermeer-Swemmeí,

M C.A (Tineke) {v)

12van de Víeede.
[.4 L. (Mariin) (m) I
Beíning'
Van Oostveen
C M. (Tini) (v)

14Boom,
W M. (Werne0 (m)

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

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

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

van Arkel.
P (Peleí)(m)

17

18

Ll
19Ouwerkerk,

A (Aat) (m)

2_
Tolaal

2

3líl
7I
1

t_l

t
t

II ÀA



0
IWiersma-

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

2van Lammeren.
J. (Joíis)(m) n

./_ ()
3Verbeek,

J. (Johan) (m)

4Lievense.
T. (Tom) (m)

5Schaap,
W (Wytze) (m) 3

3
6van den Berg

J.J (Job)(m)

7van der Linden
CAC (Lieke)(v) 1z

I'l Hoen,
PW. (Petra){v)

IBobbemond.
J M. (Jan)(m)

10Stengs-NijhoÍ,
J (Hanneke)(v)

11van den Ouden
A P (Adri) (m)

12van Stiin.
B (Bernhaíd)(m)

Kickert-Scholting.
D A (Dorien)(v)

14Geerlings,
H (Haíy) (m)

Laist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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Totaal



1van Scherjndel,
A.N M (Nico) (m) o

2Zondervan.
N.M. (Natasia) (v) ?

L3Velders,
M.C (Riet) (v)

Liist 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag.8 van 20
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1Winkels.
B.B.T.T. (Eranco) (m)

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

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

4van den Berg
H (Henk)(m)

5de Klerk,
A (Arie) (m)

6Oosleníijk,
T.C. (Theo) (m)

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

Bvan Kampen,
w.E (Wim) (m)

9van der Heijde-Keiizer
M (Àrarcella) (v)

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

11van der Schaal
D. (Dirk) (m)

12van der Pols.
LCP(Leo)(m)

13Keilzer-Westhoeve
E.B (Lresbelh) (v)

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

r5van Rossum,
N A (Ellen)(v)

16Eoeter,
J P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakie één cijrer. Begin rechts , mel het laalste cijÍer.

Pag. 9 van 20
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Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

van Maunk-de Graaí.
M J (Mario) (v)

Overwater.
L A (Leen)(m)

O

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pikaart,
L (Leon) (m)

Huber,
J (Johan)(m)
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3

4

o

a
42

43

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

Pannekoek,
W (Wiebe) (m)

Hollerhues,
F W (Frank) (m)

van Mauíik,
S C (Simon) (m)

21

22

23

24

25

I

J

2Sleehouwer.
H J (Henk) (m)

;

5

6

Pelra
2J

van der Meer.
B C J H. (Bob) (m)

BoelhoLrwer.
N P (Nathalie) (v)

7

8

IQuak,
A. (Aaít) (m)

\,

l0Faber,
J (Jacob)(m)

11Benders,
J P H.M (Jos) (m)

/

Olijve,
K (Bien) 1m)

Bosman,
C.J (Celeste) (v)

12

't3

den Hollander,
C A (Kees) (m)

Heijndijk,
M (Maarten) (m)

14

l5

Sleehouwer,
M A (Michel) (m)

Middendoíp,
wAA (Wim)(m)

16

17

1Bvan Stappen,
A (Aíie) (m)

Doedens
E H. (Eimert) (m)

Arnold,
E B. (Ed) (m)

't9

20

Hoístmeier.
P H. (Piet Hein) (m)

Schep,
J (Jan) (m)

26

van de Zande,
F (Ferdinand) (m)

31

29

30

32

Vrijenhoek,
W,C, (M)

Biemond
W (Willem) (m)

Raad,
I (les) (m)

Roodzand.
J (Johan) {m)

37

33

34

36

de Vogel.
J. (Jan)(m)

Steehouwer,
M (Marian)(v)

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

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

Bosland,
A P (Anthonie) (m)

38

39

40

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

Boender,
H (Henk)(m)

41von Burg,
A.R. {Alexandeo (m)

2Subtotaal 1 Subtotaal 2

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

3

I

28

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

van Nes-
de Man,

l

-r---

den Drijver
NAJ (Jan)(m)

/

tÀ
Totaal (1 + 2)

I
tl]



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Mollema
A (Anne) (m)

Raaphorst,
E P. (Ernst) (m)

Gielbe(,
L (Leo)(m)

Pag. 11van 20

26

27

2a

2S

30

4

33

34

35

36

37

38

Verhagen,
D.J. (Diík)(m)

l,resker,
C. (Cees) (m)

Zilveíbeí9,
L. (Bartjan)(m)

van deí Ree.
A H (Arne)(m)

A E. (Anneke)(v)

Bouwer-
van Schie,

3Í

o

o

F ke

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

Seriese,
L. (Lennard) (m)

Kruit.
B. (Bik) (m)

Brouwer.
A. (Aard) (m)

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

Bood
E.C (Elrne)(v)

Scherberjn
P P. (Flip) (m)

Kalkman.
B C (Raymond) (m)

48

49

50van den Houl,
A Y (Annemaíie) (v)

25

3

A

2
2Wilkens-

van Geloven.
K.Fl. (Konnie) (v) ,J)

il
3KoíÍ,

W (Wiesje) (v)

4van der Hoísl.
S.J J (Servaas) (m)

Pateí.von Wasserlhal
M J (Maíian) (v)

de NeetScholte
M. (Mrrjam) (v)

5

6

7

Lucas,
B. (Reye0 (m)

I

/

Hottinga,
FH H (Folkert) (m)

l0

tl

12

8

9

Kooijman,
A (Aíie) {m)

van den Bogeíd,
P (Peteo (m)

Hopman,
M. (Mark) (m)

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

Tanis,
PE (Peggy) (v)

LFouserl-Poeder.
C.l,/l C (Claudia) (v)

14

15

16

17

l8

19

Krk,
M. (Rinus) (m)

Kleinpaste,
G.J (Gertian) (m)

van den Beíg.
lí. (Manon)(v)

Slachter,
E J (Ellen)(v)

Rielvell,
VS (Vincent) (m)

21

23

20

22

24

Gast,
J A (Ron)(m)

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

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

Blauw.
N (Nienke) (v)

Blokhurzen.
A B. (AlÍred)(m)

1

van t ZelÍde,
C. (Kees) (m)

Boot,
G (Gerben)(m)

39

40

42van Buígel.
D (Oirk) (m)

43Steegh.
J.PRM (John) (m)

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

47

45

46

Klok,
I F (les) (m)

Mout,
P (Piet)(m)

Schuuímans.
TJ C. (Theo) (m)

Subtotaal í

Kievit,
J. (Joosl)(m)

q

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

(v)

1

t3

32

L
I tt

A
fl

41

t--l
44

_t

T

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

l7vll



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakje één ciiíer. Begln rechts , met het laatste cljÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. 12 van 20

o

o

J
2

3

I
4

6

Grinwis.
PC (Peter)

Houwelang.
A (Adri)

7van der Duiin Schouten,
C.A (Kees)

Breedveld.
J S (John)

Hoogendoorn.
P (Peter)

8

I

10Kardux,
A J (Aren-Jan)

11van der Linden,
A (Arie)

12Lekkerkerk.
FJ. (Fíank)

13van Guíp
A.T (Adrie)

14Matze
J.K (Johan)

Krahendonk.
P {Pete0

Born,
A G.M (lvlaíco)

15

16

den Besien.
A J (AaÍl-Jan)

Stoop,
TA (Teunis)

17

't8

Totaal

ia".ions.
lw 1wim1

lStaat.

I 
B. (Berr)

lvir"",,
l 
ra.r-. tt i;.1

[*n a"n e"rg

lA.PJ. 
(Atbert-Jan)

1

_.1

-

t-l

-l
l

l
/)

:

l)



il
-l

Scheermei,er
H.J P (HaÍy)

I
2Verkaik.

J.W (Job)

Goeree.
A (Andie)

4Schneideí,
W (Willem)

5Oostra.
A (Arjen) I

/
Tanis-Kerjzer
P M (Elma)

6

7de Moed
i, J. (Rinr)

8Houtman
E E (Erica) 2
den Hollandeí,
D. (Diík)

10Tebíugge,
B J. (Beínard)

11van Heemst,
J PC (Stan)

12Hoek.
G.M (Gerto)

13den Harlog
J (Johan)

Pipping,
C.M (Conny)

Spaans,
E.J lvl. (Erik)

14

15

16Bestman,
D.J (Dirk Jan)

17La Rose.
M B (Maikel) /

18Grinwrs-Oriesse.
M N (Miranda)

19van deí Duiin Schouten
J (Jacob)

20KoornneeÍ.
M C (Marco)

221Sres,
S J (Setkin)

22Robijn
P (Piet)

Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

O

o

FÍöling-Kok,
J A (Jantien)

23

3 3

/

u
I

Totaal



Laist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1.4 van 20

o

o

,|
van Zeijl,
F.J. (Fokke) (m) 3

2Kraaij,
B. (Ruud)(m)

van der Herden-van deÍ Blom. 3

B J. (Eernadette) (v) 9
4Prins,

F.J (Fred) (m)

4
5Tíoosl.

I (lna) (v)

6van Zeiil,
B (Bas) (m) U

3 oTotaal



,|
Hage-Barendregt,
M N (Maaike) 2 4

2van der Eiik,
PJ. (Piel)

3Lagerwaard,
J (Han)

4Sommeling,
C (Co0

5
5Wesdorp,

M (Michelle)

6

J (Jan) .2
7Warnaer.

J.P (Jan Piete0

8Oudijk,
M (Maíianne) I

IJacobs,
P.E. (Petra)

10Terlouw,
P (Pete4

1lReedijk,
O (Drrk)

12van den Brink,
G (Geurl)

Liist 11 BBB
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

J 1-)Totaal



Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zet ln elk vakjè één ciiÍer. Beqin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 16 van 20

o

a

.5 0
I

t í
2

3 j
2

4van Broekhoven-van lv!ieílo,
R.N.D. (Renate)

5Onderdelinden.
S.E (Suzanne) a

6Venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

7den Boeí,
B.A.A. (Robert)

IFabeí,
A (Alex) Z

L
/-

Bekkers,
A J.Í (Lydia)

van der Holst
10

9

11Groenewege.
PJ L (Piete0 6

[c"".t
LB (Barl)

m.p""ho."r*
lL.M. 

(Lrsa)

van de Peppel,

LS. 
(Sabrina)

1

)I

-q (Danielle)

1Totaal
t



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

2Ke9el,
F.J. (Fíed)(m)

3Meijer,
P (Patrick)(m) I

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

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Pag. 17 van 20

/-

o

o

3 d

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Totaal



)

I

t-
3

Liist 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begln rechls , mel het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Strurjs,
J.P (John) (m)

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

Pag. 18 van 20

2

o

o

íTotaal

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

1



1van Buuren
M.J. (Meinden) (m) 0
Jansen,
R. (Robert) (m)

3Bíonwasseí.
N4.E.J. (Marc) (m)

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

5van der Velden.
P (Peteo (m)

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

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

Dedert.
W.J. (Wybíen) (m)

6

2

o

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

2

ta



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

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

tr Nee

l) Ja -> Vulde navolgende tabel in en geeí zo mogelilk een verklaring

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld dooÍ
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

o

o


