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3 3 0
Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta
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In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023o
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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 Waterscha p Hollandse Delta

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdens stemminq

AdÍes/locane slemburea!

33o
Oag Maand Openingstrjden (van - tot)

Openingstiden (van - tol)Adíes/localre slembuíeau

o3

oo 5-o

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

Dag Maand

í b Stembureaugegevens tijdens !9!!j4g (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

OaS Maand Jaar Tl]d (van - tol)

Datum t5 eo73 2t oo

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

,5 ZI
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J
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen. volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bíj elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

6t(
B

c
Tel op +

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

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o
U gaal nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
vul hieronder de aantallen in en tel deza bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

E 'Jo I

a

F
.i
I

G )

ltt

3. Aantal toegelaten kiezers

t)

o 'lil

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelalen kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubríek 4, onderdeel H)?

X 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.

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

Mogelíjke verklaingen voor hel verschil
Vefinelcl hieroncler hel aantal keet dal de ondorstaande situalies zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verfield hieÍondet de ancleÍe ve*laÍingen en hel aanlal keet dat deze silualies zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is vooÍ het verschil

Er zijn minder stembilletten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

o 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
(vemeld hieronder do andore verklaringen en hol aanlal keer dal deze silualies zich hebben voorgedaàn)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hietundeí het aanlal keeí dal de ondeEtaanda silualies zich hobban vooeedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oÍ opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
VooÍbeelden 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 dil proces-verbaal. Ook als hel stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een rcactie op hel bezwaar? Noteer die dan ook.
Llgtjjg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeolden: een of meer stombureauleden waron 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, actíviteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Elpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezeÍs.

On regelmatig heden en bijzonderheden

\ 4 stgt grn&ttt b K,JMI Ntr:T éN ORART()oR tS /énArJD A/L,L\tQt @iGelO
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6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden



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

glgp! U vult in rubriek B alleen de namen in.
Veruolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembLrÍeauleden

o

I
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

o

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

Lijslnummer en Lrjslnaam

Totaal :
q o I

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

1 Waterschapspartij Hollandse Delta I
,L

2WD
a5 l

3 Partij van de AÍbeid (P.v.d.A.) I I

4 sOPLUS ,l o

5 CDA 2 z
6 Hollandse Delta Natuurlijk 2- 9
7 Water NatuuÍliik 3 Y

8 Staatkundig GereformeeÍde Parli., (SGP) 6

9 ChristenUnie J {

í0 AWP voor water, klimaat en natuur I 9
íí BBB I o

12 Parti., voor de Dieren
n
I l

13 JA21
r) í

14 GOUD J

15 Belang van Nederland (BVNL) i éi
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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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*?\, Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo

Dee[ B

Tettafelnummer

o q. 3 -.a

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

3 3 0

U Je\lt-cc^Q rc-,

\(i I

Waterschap Hotlandse Delta

In te vul[en door het tetteam op donderdag 1ó maad
2023 in Ahoy Rotterdam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 3 3a
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) .:2/ Sk t(x-

1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

A 6sL

a c O

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

B

7\r

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 ï (-->-)

Aantal ongeldige stembiljetten

Hel totaalaantal geaelde stembilietten ( E + F + G = H )

' Tel v6r dil onderdeel de aanlallen stemmen die op elke liisl ziin uitgebrachl bij elkaar op

o

F 7
G Lt

?rt

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

O Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat me€r

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

E N6e, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

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

het stembureau).

D

7s

2. Aantal getelde stembiuetten

Aantal blanco stembiljenen

H

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

9( Ja. Ga verder met rubíek 4.
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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 kiezeÍs vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembuÍeau. 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?

c.2

o
C Ja. Ga verder met rubriek 4

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljettèn zrn er meer geteld?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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 verklaríng 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 andere veÍklaÍing voor het verschil?
(vermold hiarcndet de andere verklaringen on hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het veÍschil?

4,2

o.2

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

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

f, Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en woÍden
vezegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

a

5. Aantal slemmen per lijst sn per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

o



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

26Mooíman.
C. (Chris) (m) 7
Wesdorp,
M G.J. (tíayke)(v)

28Westbroek,
H. (Henk)(m)

a
d-.

29van Fihijn-
de Geus,
L. (Lenv) {v)

1Sioukes,
w.A (Wim) (m) 3

2Rijsdijk
C L K (Cicilia)(v)

Ll

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

Wesdorp,
A.A (Arie) (m)

3

4 7
5van Bíugge

PM J (Paola) (v)

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

1 7
L

7de Graaí-
van Lith.
K.J (Kaíen)(v)

8Kumas.
F (Fatih) (m)

1
Speelman,
N4. (Mart)(m)

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

10

1
1'tSmulders-Evers

B.J. (Rosalie)(v)

Herjndijk,
H (Bert) (m) L

13Kíomhoul.
M (Maarten) (m)

14Boeren-de Snaijer
AAA (Anneke) (v)

aVerhorst.
Y (Yvonne) (v)

Janssen,
M.P (Marcel) (m)

t5

16 1
17de Snaiier,

J (Jan)(m)
'18

Krajenbrink-Mernds,
J (Janneke) (v)

19de Jonge,
J.M.M (Jos) (m)

20de Bruine.
l,r.W. (Wlma) (v)

21van der Slurs.
I H. (Bas) (m)

22Veímeer,
A (Alice) (v)

D W C. (Dion) (m)

't [Iannetie,
J.J. (Johan)(m)

25Fit,
J.F.J. (Jan)(m)

a

Subtotaal 1 ?.J

1
)

7 +

1

)t

12

I

24

L Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

LI
tvan Oorschot.

J.J.M (Frank) (m)

2van Drtmars
TE (Teíy)(v)

3Peeleíman,
TA.G (Theo) (m)

)
4Veenhuizen.

H.B. (Berline) (v)

5Noortman.
H J (Hein)(m)

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

7Oíresprong,
J.W.J (Jan Willem) (m)

8

L
I

10Spelers,
D. (David) (m) 1

11Noordermeer-Swemmer
[.4.C.4. (Tineke) (v)

12van de Vreede.
M.L (Nrarijn)(m)

r3Berning-
Van Oostveen
C M lTlni)(v)

t4Boom.
W M (WeÍneo (m)

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

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

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

16

17

18van Arkel.
P (Pete4 (m)

l9Ouwerkerk
A (AaD (m)

Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

I
_Pl

Goudnaan.
R. (Bichard) (m)

E.*
J (Jorinde) (v)

t

t

Totaal lle



q
1

den Dulk,
H H (Hennre)(v)

2van Lammeren
J (Joíis)(m) o

3Verbeek,
J ÍJohan) (m)

4Li6vense.
T (Tom) (m) I
Schaap,
W. (Wytze) (m)

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

7van der Linden.
c.A.C (Lieke) (v) O

8't Hoen,
P W. (Petra) (v)

T
Inobbemond

J M. (Jan)(m)

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

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

I
12van Stijn,

B. (Bernhard) (m)

Kickerl-Schotting,
D A (Dorien)(v)

Geeílings,
H (Harry)(m)

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciirer. Begin rechls , met het laatstè cijleÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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L t)
1van Scheijndel

A.N.M. (Nico) (m)

I2Zondervan,
N.M. (Nalasia)(v)

3Veldeís,
M c. (Riet) (v) z

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Eegin rechts , mel het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Totaal T-Iqo-l



1Whkels,
B.B T.l (Branco) (m) I

,'

I

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

3Hartmann
JJM (Josephine) (v) )

4van den Berg,
H (Henk) 1m)

de Kleík,
A. (Arie) (m)

6Oosteníijk,
TC. (Theo)(m)

t
7van Gelder.

L.A (Leo)(m)

Ivan Kampen,
w E (Wim) (m)

Ivan der Heijde-Keajzer,
M. (Marcella)(v)

l0van de Pol,
N4. ([/ax) (m)

11van der SchaaÍ.
D. (Dirk) (m)

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

l3Keijzer-Westhoeve,
E.B. (Liesbeth)(v)

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

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

16Boeter,
J P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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Totaal ffi



I 5
de Sutter- Eesters.
M.J (Ria) (v)

Steehouwer.
H.J (Henk) (m)

1

2
()

3van À/laurik-de GÍaatf
M J (Marjo) (v) 1

1

sKlapwijk,
J.D.B. (Juígen) (m)

4
6van Nes-

de l\4an,
P. (Petra) (v)

7van der Meer.
R C J.H. (Rob) (m) 1

1

Boelhouwer,
N.P (Nathalie)(v)

Ouak,
A. (Aart) (m)

8

9

10Faber,
J (Jacob) (m) +

1

Benders,
J PH M (Jos)(m)

Oliive
K (Rien)(m)

11

12

t3Bosman,
C J (Celesre) (v)

16

17

18

19

Stgehouwer,
M.A (Michel) (m)

Doedens.
E.H. (Eimert) (m)

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

van slappen,
A. (Arie) (m)

It
20Arnold,

E R (Ed)(m)

21Ktootwiik,
P. (Pleun) (m)

22Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

van Àraurik,
S C. (Samon) (m)

24Holierhues.
FW. (Frank) (m)

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

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Overwater.
L A (Leen) (m)

4

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

14

15HeÍndijk,
M. (Maarten) (m)

26Horslmeier.
P H. (Pret Hein) (m)

27Schep,
J. (Jan) (m)

Boodzand,
J. (Johan)(m)

2A

2S

Baad,
l. (les) (m)

30van de Zande,
F (Ferdinand) (m)

31Víijenhoek,
W C. (m)

Biemond.
W (Willem) (m)

de Vogel.
J (Jan)(m)

32

33

34Steehouwer.
M (Marian)(v)

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

den Díijver,
N.A J (Jan) (m)

35

36

Kloel,
A (Adriaan) (m)

Schelling,
G.J (Bert) (m)

38

39Boender.
H (Henk) (m)

40Bosland.
A P (Anthonie) (m)

41von Bu19,
A R. (Alexande0 (m) 1

Pikaart,
L (Leon)(m)

Huber
J. (Johan)(m)

42

43

Subtotaal í
1

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

den Hollander.
C A (Kees) (m)

1

I z sl
mTl



Liist 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

zet in elk vakie één ciiÍer. Bègin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

1Mollema,
A. (Anne)(m) 1 )

2Wilkens-
van Geloven,
K.B. íKonnie) ív) 1

Koíí,
W. (Wiesje) (v) 9

4van deí Horsl.
S.J.J (Servaas) (m)

Pater-von Wasserthal
[,4.J. ([.4arian) (v)

Lucas,
R (Reyed (m)

de Neef-Scholte.
M. (N4irjam) (v)

6

7

1

8Hopman,
14. (Nrark) (m)

9de Lootf,
A.E. (Arend)(m)

l0Hotiinga,
F H.H (Folkeít) (m)

11Kooijman,
A. (Arie) (m)

12van den Bogeíd,
P (Peter)(m)

L
13Tanis,

PE. (Peggy) (v)

14Slachter,
E.J (Ellen) (v)

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

van den Berg,
N/ (N,4anon) (v)

Kik,
N-4 (Binus) (m)

+
Fousert-Poedeí,
C.À/ C (Claudia) (v)

19Kleinpaste,
G.J. (Geíljan) (m)

20Gast,
J A (Bon) (m)

21van Doí1,

I lv1. (lneke) (v)

22

23Blauw,
N. (Nienke) (v)

24Blokhuizen.
A B (AlÍred) (m)

25van den Hout
A.Y (Annemarie)(v)

26Baaphorst,
E P (Ernst) (m)

28Verhagen,
D.J (Dtk)(m)

29Mesker,
C. (Cees) (m)

30Zilverberg,
L. (Bartjan) (m)

31

A.E (Anneke)(v) 1

33Bouwer-
van Schie,
F. (Femke) (v)

34Seriese,
L. (Lennard)(m)

35Kruit,
B. (Bik) (m)

36Briggeman,
T.M. (Theo) (m)

37Brouwer,
A (Aaíd) (m)

38Haan,
R.E.P (Rob) (m)

39van'tZelÍde,
C. (Kees)(m)

40Boot,
G. (Gerben) (m)

41Scherbeijn,
PP (Flip) (m)

42van Burgel,
D. (Dirk)(m)

43Steegh,
J.PR.M. (John)(m)

Klok,
LF. (les) (m)

l\,4out,

P (Piet) (m)

45

44

van der Polloomans.
L. (Lies)(v)

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

46

47

48Kalkman,
R C (Baymond)(m)

49Rood,
E.C. (Eline)(v)

Kievit,
J. (Joost) (m) 3

3 0 +

+Totaal (1 + 2)

5

16

17

18

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

Subtotaal 2

J

Subtotaal 1

Gielbeí,
L. (Leo)(m)

27

van deí Bee,
A.H. (Arne) (m)

50



i
Ide Jong,

W (Wim)

2Staat,
B (Bert)

3Vrsser.
M L (Thrjs)

van den Berq,
A PJ (Albeí-Jan)

Grinwis,
P.C. (Peler)

Houweling,
A. (Adri) I

van der Duijn Schouten.
C A (Kees)

I

Breedveld.
J S (John)

9Hoogendoorn,
P (Peleo

't0
Kaídux,
A.J. (Aren-Jan)

llvan deí Linden,
A (Arie)

12Lekkerkerk,
FJ. (Frank)

13van Gurp,
A T (AdÍie)

14Mat2e,
J K (Johan)

15Kranendonk,
P (Pete0 I

l6BoÍn,
A.G.M. (Maíco)

t7den Eesten,
A J. (Aart-Jan)

18Stoop,
T.A (Teunis) \

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I B

Pag. 12 van 20
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I

4

a

6

í

t

I

Totaal



1ScheermeijeÍ,
H J.P (Haííy) 1 I

2V€íkaik,
J w (Job)

3Goeíee,
A (Andie)

4Schneideí.
ö

5Oostra.
A (Aíjen)

6Tanis-Keij2er,
P M (Elma) I

7de Moed,
M.J (Bini)

8Houtman,
E E. (Erica)

Iden Hollander.
D. (Dirk) 1

't0
Tebrugge,
BJ (Beínaíd)

11van Heemsl.
J PC. (Stan)

12Hoek,
G.M. (Gerlo)

den Hanog,
J (Johan)

14

'15
Spaans,
E J.M (Erik)

16Beslman,
D J. (Drk Jan)

17La Rose.
M.B. (Maikel) +

1

18Gírnws-Driesse.
M.N. (Miranda)

19van der Ouijn Schouten,
J (Jacob)

20KoornneeÍ
M C (Marco)

21Sies,
S J. (Setkin) +
Flobrin
P (Piet)

23Fröling-Kok,
J A. (Jantien)

Liist I ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

5 5Totaal

Pipping,
C M (Conny)

13

1I

+

I



7
1van Zeijl,

F.J. (Fokke) (m)

2Kraaij,
Fl (Ruud) (m)

/t

(van der Heiden-vanderBlom. 3

B.J. (Bernadene) (v)

4Prins.
FJ. (Fíed) (m) I

Lr
5Troost,

l. (lna) (v)

6van Zeiil,
B (Bas) (m)

T

Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , met het laatsle cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

ITotaal 4



Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag.15 van 20

o

o

1Hage'Barendregt
M.N (Maaike) ,.f L

2van der Eiik.
PJ (Piet) É

3Lagerwaard,
J. (Han) r

4Sommeling
C. (CoD 2

5Wesdorp,
M (Michelle)

')
5

J. (Jan)

7

J P. (Jan Pieteo

8Oudijk.
M. (t\4aíianne) 1

IJacobs.
PE. (Petra)

10Teíouw
P (Peler) 1

11Reedijk,
D (Dirk)

12van den Brink.
G. (Geurt)

II

Totaal

6

L

L

trEH



1Canton,
B. (Bart) 3 (,

\ I

2Klompenhouweí,
L.M (Lisa)

3van de Peppel
S (Sabíina) t

Z
4van Bíoekhoven-van MieÍlo

B N.D (Renate)

5Onderdelinden.
S E (Suzanne) J

6Venderbos-Lambinon
C (Cees)

7den Boer,
F.A.A. (Robert)

8Fabeí,
A (Alex)

Li
IBekkers,

A.J T (Lydia)

1z_
l0

van der Holst,
D (Danielle)

11Groenewege,
PJ.L (Pieteo

Liist l2Partii voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hel laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

? +

Pag. 1ó van 20

,()
ti§

tT

Totaal



3 I1Roos.
S.M. (Servaas) (m)

S
2Kegel,

F.J. {Fred) (m)

3Meijeí,
P (Patrick)(m) t

i )
4van zaalen,

F P (Frans) (m)

Liist 13 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer

Nsam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 17 van 20

o

o

I

I t"", I T---r-,f-------lI I )ls-l



,
1Struijs,

J.P (John)(m)

i
2Kweekel.

A.A. (Adri) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

3Totaal



1van Buuren,
M.J (Meindert) (m) 1 0

2Jansen,
R (Robert) (m)

Bronwasser,
M.E.J. (Marc) (m)

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

5van der Velden.
P (Pele0 (m) 6

6Dèdert.
WJ (Wybren) (m) 1

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet ln elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

NEam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 19 van 20

o

o

1IITotaal tr



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

tr Nee

L Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaing

o

o

Li.istnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lirsttotaalzoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactae gemeentelijk stembureau op het verschil
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