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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

í. Stembureau, locatle en openingstijden

Dag Maand

I T u] 2u2i
openinsslijdBn (van - tol)

O} I r.; 2l cc>

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

Adres/localle slembuÍeau Oag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lUstniveau) plaats?

Dag tJaand Jaar Íld (van - lol)

Datum LI 30I
WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Openrngsli)den (ven - lot)

a
c

'la Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adres/localie slembureau

I slo

\')

f-T---l



SHIFT 1

Voorletteís Achternaam

Houd per stembureaulid de tlden bijwaarop het lid bi de zifting aanwezig was

Aanwezig op hel slembuíeau

Dag Maand Jàeí T jd (van - tot)[5t
mztrrt
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o SHIFT 2:
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

B Llq

4Lt

c I

I

4. Aantal ultgebrachte stemmen

o

a

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

E í 7Ll

F q

G /

qlL

D

U gaat nu de slembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin aan het aantal toegelaten kíezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

H
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ls er een verschil lussen hel aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, ondedeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen

@bnek 4, onderdeel H)?

o /VEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

8 JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vaftneld hierondet het aanlal keet dal cle onderslaancle slualias zich hebben vooígedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

O Aantal keren dat er e€n andere verklaring is voor het verschil
(véímelcl hieandet de andeÍe vet*laÍingen en hol aanlal koet dal deze siluaties zich hebben voorgedaen)

+ {^ \ -4-
)

Aantal keren dat eÍ geen veÍklaring is voor het verschil

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

Mogelijka veÍklaingen voor het verschil
Vélfield hieíoncler hel aanlal koot dat do ondorslaanda silualios zich hobben voorgédaano

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het veÍschil
(vemleld hieíondot de andeÍe velklaringen en hot aanlal keat dal doze silualies zich hebben vootgeclaàn)

4{
)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

I

l
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Hebben aanwezige kiezers bezwaÍen geuit?

Bezwaren zi)n klachten of opmerkingen van kiezers.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bercikbaar,
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 bekendgemaakt, het resultaat van de te ing is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dít pÍoces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het slembureau een reactíe op het bezwaar? Noteer die dan ook.
LStSg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

1, t".,a\f;.-\ ) cr7,
1-L

6. Bezwaren van kiezers

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet 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.

Omschrií de onregelmatigheden of bijzondeheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L:.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

o- -T

7. Onregelmatlghedenofbfzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

L-glgE U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuíeauleden

1\i - < "zAX.-oe-
(a '4/nt ( =s--\

o
(-t9TA /,1 t5'

cl

$tJ^^ [/ 1"1"

o

1 fY, B4)

2

3

I4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrjslnummer en Lrjslnaam

o

o Totaal: l+ 5 a
vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

1 Waterschapspartii Hollandse Delta a o
2WD 3 o
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) q ó
4 sOPLUS .)

5 COA I í+
6 Hollandse Delta Natuurlijk I --)

7 Water Natuurlijk
/1 (

8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) q

9 ChristenUnie I

10 AWP voor water, klimaat en natuur I 0
í'I BBB b 5
í2 Parlij voor de Dieren I
í3 JA21 1 L

14 GOUD

15 Belang van Nederland (BVNL) / I
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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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=\,

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Dee[ B

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

Tettafelnummer

hp6

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroteur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

I
o

o

3 2

T. Kog\".

5 6"^r/o<ttz

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)GynnZsÀt ll.rLlnqeí.Sl r.ro'l
J

1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen A qLt
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B q1

o F;tal geldige kiezerspassen

Het aantal toa de stemming aoegelalen kiezers ( A + B + C = D )

c I

\h

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld doq het gemeentelijk stembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

E t{56

Aantal ongeldige stembiljetten

Hot totaataantal getetde stembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op

G 0+
a

F t
''|

l)

t{71

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

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

í Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het veíschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

Vul hieronder do aanlallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hel Noces-verbaal van
het stembureau).

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

H
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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 volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) s.2

c.2

Het aantal lot de slemming toegelalen kiezeÍs door hel gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aanlal gelelde slembilletten (rubriek 2 onder H) gelilk?

O
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal loegelaten kiezers en het aantal gelelde stembiljetlen. 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 vooÍgedaan

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 uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(venneld hieÍondet de ancleÍe vetklaingen en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring vooÍ hel verschil?

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

o.2
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Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

í rue"

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de veÍkiezing van

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

vezegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembíljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen oÍ kiezerspassen dat is
aangetroffen.

a

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

Zae volgende pagina's

o

4. Bii gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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Sjoukes
W.A. (Wim) (m)

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

1 Moorman
C (ChÍis)(m)

26

29

Rijsdijk,
C.L.K. (Cicilia) (v)

2

3

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

van Rhijn-
de Geus. 2
L

o

o

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

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

't0

't1

12

13

Heijndijk,
H (B€rt) (m)

Kíomhout,
M. (Maarten) (m)

Westbroek.
H. (Henk) (m)

o

I 0

3

i

\ Ivan Brugge,
PM.J. {Paola)(v)

4

5

6

Wesdorp,
A.A (Arie) (m)

I

I

2

7

B

9Speelman.
M (Mart) (m)

Eoeren-de Snaijeí
A A A (Anneke)(v)

Veíhorst.
Y (Yvonne) (v)

14

15

Janssen.
L4.P. (N4arcel) {m)

de Snaijer,
J. (Jan) (m)

16

17

Krajenbíink-Meinds.
J. (Janneke)(v)

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

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

't8

19

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

Vermeer,
A (Alice) (v)

21

D W C. (Dion) (m)

t l\.4annetje,

J.J (Johan)(m)

23

24

Subtotaal I 2

Totaal (1 + 2)

F ,

J.ÉJ. (Jan) (m)
25

6cl

Oosterlee.
R.J B (Bob) (m)

de Gíaaí-
van Lilh.
K J {Karen) ív)

8u,""" 
^-

É (Fatih) (m)

l
+I

20

Itl
@L Subtotaal 2

rlrb.l
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I
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Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

Pag. ó van 20

Peeterman
Í A.G. (Theo) (m)

Veenhurzen.
H B (Bertine) (v)

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

Boender
H D (Heleen) (v)

o
Goudíiaan,
B. (Richard) (m)

Wilbrink.
J. (Jorinde)(v)

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

2

3

4

5

6

7

8

I

van Ditmars.
T E (Terry) (v)

Noordermeer-Swemmeí.
NLC.A. (Tineke) (v)

M L. (Marijn) (m)

Speters,
D. (David)(m)

Berning-
Van Ooslveen,
CIV n

10

11

12

13

14

15

l6

17

l8

l9

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

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

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

o
van Nooll.
H L A (Leon) (m)

van Arkel
P (Peteo (m)

Ouwerkerk.
A (Aao (m)

Totaal

1

-[ldol
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l ?

L
Z

4

5

6

7

Lievense,
T. (Tom) (m)

Schaap,
W (Wytze) (m)

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

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

3

12van Stiin,
B. (Bernhard)(m)

13KickerfSchotling
D.A. (Doíien)(v)

t)
I

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Wieísma'
den Dulk,
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van Lammeren
J (Joíis) (m)

Verbeek.
J (Johan)(m)

o
'l Hoen,
P W (Peka) (v)

Robbemond.
J M (Jan) (m)

Stengs-Niihol,
J. (Hanneke) (v)

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

HH Hennre

Geeílings,
H. (Haíy)(m)

2

3

I

I

14

o

q o

1

10

í

4
Z

_l

Totaal



Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

a

o

I 3
van Scheijndel.
A N [í (Nrco) (m)

Zondervan.
N.lí. (Natasia)(v)

1

2

3Velders,
Ní.C (Rrel)(v)

Totaal

Pag. 8 van 20
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1

B.B TT (Branco) (m)

Wegman,
G J lv1 (Mariin) (m)

3Hartmann,
JJM (Josephine) (v)

4van den Berg
H {Henk)(m)

5de Klerk.
A. (Aíie) (m)

6Oosteníijk,
TC (Theo)(m)

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

8van Kampen,
W E (wim) (m)

Ivan deí Heijde-Keij2er,
M. (Maícella) (v) 7

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

11van der SchaaÍ.
O (Drrk)(m)

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

Keij2er-Westhoeve
E B (Lresbeth) (v)

I

14van der Velde.
J C J (Joaí)(m)

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

16Boeter.
J P (Jan) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummea

Pag. 9 van 20

o

o

) I

7

3l,l
H

I

13

Totaal



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vak,e één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

SteehouweÍ
H.J (Henk) (m)
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Overwater.
L A. (Leen) (m)

Klapwijk,
J.D.B. (Juígen) (m)

2

3

4

5

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Huber.
J. (Johan)(m)

o

den Hollandeí,
C.A. (Kees) (m)

Heiindijk,
M. (Maarten)(m)

Steehouwer,
M A. (Michel) (m)

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

van Stappen
A (Afle)(m)

Doedens.
E.H. (Eimerl) (m)

Arnold,
E.B. (Ed) (m)

van Maurik.
S C (Simon) (m)

Faber,
J. (Jacob)(m)

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

Olijve,
K. (Rien) (m)

Hollerhues,
F.W. (Frank) (m)

10

11

12

14

l5

16

17

't8

19

43

20

24

25

I L

Horstmeier.
PH (Piet Hein) (m)

26

2ABaad
l. (les) (m)

Schep.
J (Jan)(m)

van de Zande.
F (Ferdinand)(m)

3t

34

35

36

2S

30

32

33

37Kloel,
A. (Adriaan) (m)

Vriienhoek
W.C (m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

de Vogel.
J. (Jan) (m)

den Díjveí,
N.A.J (Jan) (m)

Steehouwer.
Nr. (Marian)(v)

van lvlaurik.
A.L (Adíie) (m)

38Schelling.
G.J. (Berl) (m)

39Boender,
H. (Henk)(m)

40Bosland,
A.P. (Anthonie) (m)

4lvon Burg,
A.R. (Alexandeo (m)

42Pikaart,
L. (Leon)(m)

"b
I

van der Meer.
RCJH (Rob) (m)

6

7

8

I

PetP v)

Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

Ouak,
A. (Aart) (m)

van Nes-
de Man.

I

l3Bosman,
C.J (Celesle)(v)

Klootwijk,
P {Pleun) (m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

21

1

Subtotaal 1

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

-

1

van MaLrÍrk-de Graaí
M J. (Mario) (v)

t*"oo.r"d
J. (Johan)(m)

+-

-----1

l

T--r
Ltr

Totaal (1 + 2)

-t-tiE
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Liist 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakle één cijÍer. Begln rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollèma.
A. (Anne) (m)
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26

28

29

30

2

3

4

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Baaphorst,
E.P {Ernst) (m)

Gielberl.
L (Leo) (m)

Korí.
W. (Wiesje) (v)

van der Horst
S J J. (Seívaas) (m)

Pater'von Wasserthal
M.J (Marian)(v)

Lucas,
B. (Reyer) (m)

de NeeÍ-Scholte
M (Miriam) (v)

Honinga.
F.H H (Folkert) (m)

Verhagen
D.J (Drrk) (m)

Mesker,
C. (Cees) (m)

5

6

Zilveíbeí9,
L (Bartian)(m)

van der Bee,
A H. (Arne)(m)

A.E. (Anneke)(v)

31

327

I Bouwer-
van Schie,o

Hopman,
M (N.4ark)(m)

de LoofÍ.
A.E. (Arend) (m)

Femke
I

Kooijman.
A (Arie) (m)

van den Bogerd.
P {Peter)(m)

l0

11

12

13

14

15

r6

17

18

19

21

Tanis.
P.E (Peggy) (v)

o
43

44

4520

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

lvlout,
P (Piei) (m)

van deí Pol-Loomans
L (Lies)(v)

Steegh,
J.P B.M (John) (m)

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

van Dort,
I tr4 (lneke) (v)

van den Hout
A Y (Annemarie) (v)

22

23

25

Blauw
N. (Nienke)(v)

Blokhuizen
A B (Alfred) (m)

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

Rood.
E.C. (Eline) (v)

47

49

48

50

36

38

39

40

Briggeman
Í M (Theo) (m)

SeÍiese.
L. (Lennard) (m)

Kruit,
R (Rik)(m)

Boot,
G. (Gerben)(m)

Brouwer.
A (Aard) (m)

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

van 't ZelÍde.
C. (Kees) (m)

Scherberin,
PP. (Flip) (m)

van Burgel.
D (Drrk) (m)

41

42

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

Kievit,
J (Joost) (m)

1

lq I--i-
l1]I

-l-]

Wilkens-
van Geloven,
K R (Konnre) (v)

lah"h,*
lE J. (Erlen)(v)

lRielvell,

lvS (vinceno (m)

lvan den Berq.

lM. 
(Manon)(v)

I Kik

lM. 
(Rinus)(m)

Fouserl-Poeder,
C M C. (Claudia) (v)

!,ta.p".,"
G J (Gertjan) (m)

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

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

E

ilI
--.it

34

2

l
+

t

l

t

24

I
+
d Subtotaal 2

H
--r-----r---l

tttt 4L
FrÉ



+
1de Jong,

2Slaat.
B (Berl)

I

3Visser,
M.L. (Thijs)

van den Beíg,
A.P.J. (Albert-Jan)

Grinwis,
P C (Pere0

4

5

HouweIng.
A (Adri)

van der Ouijn Schouten,
C A (Kees)

7

I
IBíeedveld.

J.S (John)

IHoogendoorn
P (Pere4

10Kardux.
A J. (Aren-Jan)

lÍvan deí Linden
A (Arae)

12Lekkerkerk,
FJ (Frank)

't3
van Gurp.
A T (Adrie)

14Matze,
J K (Johan)

15Kranendonk,
P (Pete0

168orn.
A G M. (Maíco)

'17den Beslen
A.J (Aaí'Jan)

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag.12van20

a

o
Stoop,
T.A. (Teunis)

18

sTotaal

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

T



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Scheermerier,
H.J.P. (Haíy)

Robijn,
P {Pie0

Fröling-Kok,
J A (Jantien)

Pag. 13 van 20

o

o

22

I
2Verkaik,

J w (Job)

3Goeree,
A. (Andie)

4Schneider.
W (Willem)

5Oostía,
A (Arjen)

6Tanis-Keiizer,
PM (Elma)

7de Moed,
M J (Bini)

8Houtman.
E E. (Eíica)

Iden HollandeÍ.
O (Dirk)

10Tebíug9e
B J (Bernard)

11van Heemst.
J PC lstan)

12Hoek,
G M (Gerto)

13den Hartog
J. (Johan)

14Pipping,
C M (Conny)

't5
Spaans,
E J.M. (Erik)

r6Beslman,
D J (Drrk Jan)

17La Bose,
U B. (Maikel)

q
18

van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

Koornneel,
M C. (Marco)

1g

20

21Sies,
S.J. (Setkin)

\ jTotaal

Gíinwis-Driesse
M N (Mrranda)

1

23

I

1



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

Zet in elk vakie één cijíer.8egin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

(_)

ö
,|

van Zeijl.
FJ (Fokke) (m)

I

2Kraaij
B. (Buud) (m)

van deí Heiden'van der Blom, 3
B.J. (Bernadette)(v)

I

4Prins,
F.J. (Fred) (m)

5Íroosl.
I (lna) (v)

6va Zeijl.
B. (Bas) (m)

l

Totaal ro



1Hage-Barendregt
M.N (Maaike)

L, ("
2van der Eiik

PJ (Piet) (

8
3Lagerwaaíd

J. (Han)

4Sommeling.
C (Cor)

)
5Wesdorp,

M (Mrchelle)

I

6

J (Jan)

7

J P (Jan Piete0

8Oudiik,
M (Marianne)

Jacobs,
PE (Petra)

10Íerlouw.
P (Peler) l

'tl
Beeditk
D. (Dirk)

'12van den Brink,
G. (Geurt) \

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijrer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 20

o

o

L 5Totaal



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

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1Canton,
B (Bart) I

q

é
2Klompenhouwer

L.N,l (Lisa)

+
3van de Peppel

S (Sabrina)

vàn Bíoekhoven-van Mierlo. 4

R.N.D. (Renate)

5Onderdelrnden.
S E. (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon
C (Cees)

7den Boeí.
R.A.A. (Robert) 2

8Faber,
A (Alex)

2Bekkers,
A.J.r. (Lydia)

r0
van deí Holsl.
D. (Danielle)

11Gíoenewege,
PJ L (Pieter) 7

q

Totaal [T-E.a]



Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidàatnummer

Pag. 17 van 20

o

o

2 s
1Boos,

S.M. (Servaas) (m)

2Kegel,
FJ. (Fred) (m)

I
líeijer,
P (PatÍrck) (m)

van Zaalen,
FP (Frans) (m)

3

4

L

1 0Totaal

I

Il



À
1Struijs,

J.P (John)(m)

I

2Kweekel.
A.A. (Adíi) (m)

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

Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3
-T

Totaal



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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Oedert
W J (Wybren) (m)

6

o

o

3
1van Buuren,

M J (Meindert) (m)

I

2Jansen,
B. (Robert) (m)

3Bronwasser.
MEJ (Marc)(m)

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

van der Velden
P (Peteo (m)

4

5

I

c
--l

Totaal [T-lll



Pag. 20 van 20

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

tr Nee

o

o

D Ja -> Vul de navolgende label in en geet zo mogelijk een verklaring

Liistnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembuÍeau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

, tl.Lt-r\p.1.Ài
r H.it '/t t(L 7o 7t
7

Liol.z
r,afuu+t.1tt bo

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

bi


