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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 RotteÍdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

Dag lv,laand Openrngslrlden (van - lol)

335
AdÍes/locatie slembuÍeau

Adres/localre slembureau

)0 1- I )n

a

O

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

Dag Maand Openingslrjden {van - lol)

Datum

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

l,f n, J{ 4g i; rr tt s 3 L0 a)

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

1b Stembureaugegevens tijdens !C!!!.nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Ja?Í Tjd (van-lol)

[-T-t



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Voorlellers Achlernaam Tljd (van - tot)
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

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

B

c í)

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

o

o

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E ééo
Aantal blanco stembil.letten

Aanta I ongeld ige stembiljetten G {

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

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

F 'l

Aa ntal geldige kiezerspassen

r''Llq

Yq

o 6tt

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

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

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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet de anderc ve*laringen en het aanlal keet dat deze silualies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschrl

Er ziin minder stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembiljetten er mindeÍ zijn geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hiarondeÍ het aantal keet dal cle onclerslaancle siluaties zich hebben voolgodaan

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

Aantal keren dat er een slembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímeld hieíonder do andera ve*laringan an het aanlal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

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
VeÍmeld hierondeÍ het aantal keet dat de onderslaande situatles zlch hebben voorgedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bez\ raren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voobeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één percoon in een slemhokje.
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 telling is onjuist.

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

Lgtgpi noteer geen persoonsqegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden 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, hel brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was
Lg!98! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

6. Bezwaren van kiezers

7. OnÍegelmalighedenofbUzonderheden

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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8. Stembureauloden aanwezig bij de telling

g!9p; U vult in rubtiek 8 alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembureauledeó

L b'A r/ cLt

o t(\It \

J cra nu 4 p BÉ.8

Í pep,V

o

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

{À,rrÀ\- Àp C}a,^2

.t43

1)t(4

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.

LrjslnumíneÍ eo Lrjslnaam

{

o

o

À 3l

Totaa I ; ó b o
vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I Waterschapspartij Hollandse Oelta I o e?

2WD Lt t
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 6 I

4 sOPLUS Ll 1

5 CDA L
,L

6 Hollandse Delta Natuurlijk 3 O

7 WateÍ Natuurlijk
.L 1

)
8 Staatkundig GereformeeÍde Partij (SGP) 1

9 ChristenUnie I
'10 AWP voor water, klimaat en natuuÍ 2 o
.I1 BBB I o ,l

12 Parti.i voor de Dieren ó ')

13 JA2'l + I

14 GOUD _l

15 Belang van Nederland (BVNL) Ll )
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o

o

Einde Dee! A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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.?À= Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaal
O Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o qB

Naam

Tafetleider

Tafetcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschillen)

3 3 5

Y
.__)

f' t 116r( Ke ru a

',^,/L\.2 v'\



Pagina 2 van 20

Uitkomsten per stembureau

t

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 33 5
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrgfr, vult u dat in)

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

Aantal geldige stempassen

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

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

1. Aantal toegelaten kiezers

A

B

c

o41

Vul hieroder de aantallen in zoals vastgesteld door hel gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaat lichaam.

E 662
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembiljelten ( E+F+ G= H )
ra

F 4
G 5

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

E Nee, maar het stembureau heefl een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hierondeí het aantal stembiljetten an dat meer

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

Aantal geldige kiezerspassen

o

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

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

(H

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

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

D Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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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 stembuÍeau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2 5qq
8.2 ?l
c.2 o

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezeÍs door het gemeentelUh

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

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

,.)

J61

O
! Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

! Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zUn er meer geteld?

! Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaton kiezers en het aantal getelde stembíljeften. Vermeld hoe

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

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

x
')./

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljet niet ingeleverd? .Í.

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vo.rneld hteíonder de ancleíe vetklanngen en hoe vaak et sprake van was)

\(isl u Sliisl t9- krobben to\aa\ 7 Stecnme-n 2
dtt"s uV.p-or 

^à 
oeLejdd\pol

Dif ' rreav t sarnen tLor rlr€-L \coe\err cdr-
<t-acnb,\.e.tten í<:r\ \Je.f SChr\ uao Z ,l

)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? tu

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
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Ziin er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

)í r'lee

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

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

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

o

(AfhankelÍjk 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

4. Bij gecombineerde stemmingen



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, mèt het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Moorman,
C (Chris)(m)

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

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

Westbroek.
H. (Henk) (m)

van Rhijn-
de Geus,
L (Leny) (v)

I

A (Alice)(v)

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

't Mannelje.
J.J (Johan) (m)
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Sjoukes, 26

27

28

29

2

L

L
L
2

o

o

22

23

24

I )

7

)
I

5 3

) L
1

van Egmond,
W A (Willem) (m)

11

12

13

3

4

5

I

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

de Graatl-
van Lith,
K.J. (Kaíen) (v)

SmuÍders-Evers.
B J. (Rosalie) (v)

Kalle,
J H (Hans) (m)

Wesdorp,
A A (Arie) (m)

van Brugge.
P M.J. (Paola) (v)

Kumas,
F. (Fatih)(m)

Speelman,
M (Mart) (m)

Heijndijk,
H (Bert) (m)

Kromhoul.
M (Maarten) (m)

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

Kraienbrink-ireinds
J. (Janneke) (v)

14

't5

,6

17

18

19

20

21

VerhoÍsl.
Y (Yvonne) (v)

Janssen,
M P (Marcel) (m)

de Snaijer,
J. (Jan) (m)

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

Subtotaal 1 Subtotaal 2U

1

l
1)

6

í

I

10

:

I

I

l

1

de Bruine,

Ptll'r-")(')
van der Slurs.
B.H. (Bas) (m)

-i

AE
ETotaal (1 + 2)

Fir,

J ÉJ. (Jan) (m)

@
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zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciirer

r\

o

o

oJ
1van Oorschot.

J.J M. (Fíank)(m)

L
van Ditmars,
T E (Terry) (v)

Peeterman.
ÍA G. (Theo)(m)

2

3

f
4Veènhuizen

H.B (Bertine)(v)

5Noortmen.
H J. (Hein) (m)

6Boender.
H D (Heleen) (v)

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

IGoudriaan,
R (Richard) (m) I

I
9Wilbrink,

J (Jorinde)(v)

10Speters,
O (David) (m) L

L
't1

Noordermeer-Swemmer,
MCA (Tineke) (v)

t2van de Vreede,
M L (Marijn) (m)

13Berning-
Van Oostveen,
C M. (ïni) (v)

14goom,

W M. (Weíneo (m)

15de Gíaad,
H A. (Henk) (m)

r6de Kool,
A J (Aad) (m)

17van Noorl,
H.L.A. (Leon) (m)

van Arkel.
P (Pete4 (m)

19Ouwerkerk,
A (Aat) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

t

L

18 tll

Totaal w



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laalste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

L

o

IWiersma-
den Dulk.
H.H íHenn€) (v) 3 ?

2van Lammeren.
J (Joris) (m) I 0

*
3Verbeek.

J (Johan)(m)

4Laevense,
Í. (ïom) (m)

5Schaap,
w (Wytze) (m)

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

7van der Linden
C A C. (Lieke)(v) 5

B'l Hoen.
PW. (Petra) (v)

Robbemond.
J M (Jan)(m)

Stengs-NijhoÍ,
J (Hanneke)(v)

10

I

't1
van den Ouden.
A P (Adri) (m)

12van Stijn,
B (Bernhard) (m)

13Kickert-Schotting,
O A (Dorien) (v)

14Geerlings,
H (Harry)(m)

ï

l l
l

----t---------.1

Totaal I m



1van Scheijndel,
A.N M. (Nic!) (m) L

Z
Zonderven
N.M. (Natasja) (v)
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Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatsle cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Velders,
ILC (Riel) (v)

3

o

o

L] E

Lijst 4 SOPLUS

t
)J
+

Totaal
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Zet in elk vakje één ciiÍèr. Begin rechls , met het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Winkels.
B.B T.T. (Branco) (m)

o

o

I 2
2Wegman.

G J M (Manin) (m)

Hartmann
J.J M. iJosephine)(v)

4van den Beíg
l-1. (Henk)(m) I

5

6

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

de Klerk,
A (Arie) (m)

Oostenrijk,
rC (Íheo) (m)

van Kampen.
W.E. (Wim) (m)

\
van deÍ Schaa,
D (Dirk) (m)

l0

l1

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

t3Keijzer-Westhoeve,
E B (Liesbeth)(v)

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

van Rossum,
N A (Ellen) (v)

Boeler.
J P (Jan)(m)

't5

16

l

Totaal

,|

l

Ivan der Heijde-Keijzer.
M. ([rarcella) (v)

van de Pol.
iil (Max) (m)

l

I
l

8

l

w



E

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

de Sutteí- Besleís.
L4 J. (Ria)(v)

Steehouweí
H.J. (Henk)(m)

van Maurik-de Graafí.
M J (Maíjo) (v)

Pag. 10 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horstmeieí.
PH (Piet Hein) (m)

26

2 Schep,
J. (Jan)(m)

Raad,
I {les)(m)

Roodzand,
J (Johan) (m)

2A

29

3

4Overwater.
LA (Leen) (m)

5

6

7

8

van de Zande.
F. (Ferdinand)(m)

Vrijenhoek,
w.C (m)

Bremond.
W. (Willem) (m)

30

31

32

33

o
Faber,
J. (Jacob) (m)

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

Olijve,
K. (Bien) (m)

Bosman.
C.J (Celeste) (v)

den Hollander.
C A (Kees)(m)

Heijndijk,
M. (Maarten) Ím)

Sleehouweí.
M.A (Michel) (m)

o
tíiddendorp.
W.A.A. (Wim) (m)

de Vogel,
J. (Jan) (m)

9

10

11

13

14

15

r6

17

l9

Steehouwer.
M (Manan) (v)

34

35van ÀIaurik.
A L (Adrie) (m)

den Drijver,
N AJ (Jan)(m)

Kloel.
A. (Adriaan) (m)

36

Pikaart,
L. (Leon) (m)

Huber
J. (Johan) (m)

42

43

Doedens.
E H (Eimert) (m)

Arnold,
E.R (Ed)(m)

Klootwrik,
P (Ple'rn)(m)

van Stappen
A. (Arie) (m)

Pannekoek.
W {Wiebe) (m)

20

23

21

24

van Maurik.
S.C. (Simon) (m)

Holterhues,
FW. (Frank)(m)

3

38Schelling,
G J (Bert) (m)

Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

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

41

39

40

Boender.
H (Henk) {m)

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

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

25

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

lKlapwuk,
lJ.D.B. (Jurqen) (m)

I 
van Nes-

I 
de Man
P íPetra) ív)

van deí Meer,
RCJH (Rob)(m)

Boelhouwer.
N P {Nathahe)(v)

(JUak,

A (Aart) (m)

I I _l-t-l

1

L

L

L
L

I

18

L

I

tro

L

-

I E
VI

Subtotaal 1 5
_______1
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Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laalste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Moliema
A (Anne) (m)

aaphorst 26

E.P (Eínsl) (m)

Wilkens-
van Geloven,

2 Gielbert,
L. (Leo) (m)

KFl nnttl

KorÍ,
W. (Wiesje) (v)

3

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

4

Pater-von Wassenhal
i,4 J. (Maíian) (v)

5

6

7

Hopman.
M (Mark) (m)

8

o
de Looí.
A E. (Arend)(m)

I

------.1
Honinga,
F.H.H. (Folkert) (m)

10

Kooijman,
A (Arie) (m)

van den Bogeíd.
P (PeleÍ) (m)

't2

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

13

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

14 van 't ZelÍde.
C (Kees) (m)

Rietvelt,
V.S. (Vancent)(m)

r5 Boot,
G (Gerben)(m)

40

van den Beíg
M (Manon)(v)

Scherberjn,
PP (Flip) (m)

41

Kik,
M. (Rinus)(m)

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

42

o
43Fousen-Poeder

C M.C. (Claudia) (v)

r8 Steegh,
J.PR.M. (John) (m)

Kleinpaste,
G J. (Gertjan) (m)

't9

Gast,
J A. (Ron) (m)

20

van Oort.
l.M. (lneke)(v)

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

46

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

22 Schuurmans.
TJ C (Theo) (m)

47

Blauw.
N. (Nienke) (v)

23 Kalkman,
B.C. (Raymond) (m)

48

Blokhuizen,
A 8. (AlÍred)(m)

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

49

van den Houl
A Y (Annemane) (v)

50

7

Verhagen
D J (Drrk) (m)

31

32

29

30

Mesker,
C. (Cees) (m)

Zil\tetbetg,
L (Barljan) (m)

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

van Veen.
A E. (Anneke) (v)

33Bouwer-
van Schie,
F íFemke) Ív)

34

35

36

Seíiese.
L (Lennard) (m)

Kíuit,
R (Bik) (m)

Briggeman,
T M. (Theo) (m)

Bíouweí
A (Aard) (m)

38Haan,
REP(Rob)(m)

Klok,
l.É (les) (m)

Mout,
P (Pieq (m)

44

45

25 Kievit,
J (Joosl)(m)

1

3

+

Lucas,
R. (Reyer) (m)

de NeeÍ-Scholte.
M. (Mirjam) (v)

-L

l3
) t

11

I

---l

-l- +
t- -.116

2

4
tr
tr

l
1

ll

L

t

1-

L
L

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I LI



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.72 van 20

o

o

1de Jong

Staat,
I (Bert)

3Vrsser,
M.L. (Thrls)

4van den Beíg,
A.PJ. (Albert-Jan)

Grinwis,
PC. (PeteD

HouweIng
A (Adri)

5

6

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

Breedveld,
J S. (John)

8

I

10Kardux,
A J. (Aren-Jan)

11van der Linden
A (Arie)

12Lekkerkerk,
FJ. (Fíank)

13van Gurp
A.T. (Adrie)

't4Matze.
J.K. (Johan)

t5Kranendonk,
P (Pere4

16Born,
A.G.tr, (Marco)

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

18Stoop,
ÍA (Teunis)

Totaal

3
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Hoogendoorn,
P. (Pete0
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Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Scheermeijer.
H.J.P (Harry)

Veíkaik
J.W (Job)

FíöIng-Kok,
J A. (Jantien)

Pag. 13 van 20

2

o

o

I I

3Goeíee,
A (Andre)

4Schneider
W (Willem)

L

5

6

7

Oostra,
A.1Aíjen)

B

9den HollandeÍ.
D (Dark) 1

1
10

11

12

Tebrugge,
B.J. (Beínaíd)

van Heemsl
J.P.C. (Stan)

Hoek,
G M (Gerlo)

l3den Hartog,
J (Johan)

l4Pipping,
C.M. (Conny) 4

l5Spaans.
E.J.M. (Erik)

Bestman.
D.J. (Dirk Jan)

1
17La Bose.

M.B. (tíaikel)

18Gnnwis-Driessè
M.N. (Mrranda)

van deí Duijn Schouten.
J (Jacob)

Koornneef.
M.C. (Marco)

19

20

21Sies,
S.J. (Selkin)

Bobijn,
P (Piet)

1

l

Tanrs-Keijzeí,
PM. (Elma)

I;" À/""d
M J. (Bini)

]uor,."n,
lE E (Erica) I

l

l

l
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Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Troosl,
l. (lna) (v)

van Zetjl,
B (Bas)(m)

Pag. 14 van 20

5

6

o

o

1van Zeijl,
F.J (Fokke) (m)

2Kraaij.
B. (Ru'rd) (m)

van der Hei(bn-van derBlom, 3

B.J. (Bernadette)(v)

Prins,
F.J (Fred) (m)

4

I
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Liist 11 BBB
zet in elk vakje één cijÍer Begin rechts, met hel laatsle cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

1Hage-Barendregt,
M.N (Maaike) 1 1

2van der Eiik
PJ (Pieo q

3Lagerwaard,
J. (Han) 6

q4Sommeling
C (Cor)

5WesdoÍp,
M (Michelle) l?

2
Waínaer.
J.P (Jan Piere4

6

7

Vos.
J. {Jan)

IOudijk
M (Marianne) L

q
IJacobs,

PE (Petra)

't0
Terlouw.
P (Pete,

nL
11Reedrik

D (Oirk)

,l12van den Bíink.
G (Geurt)

lTotaal I I!Iq



Liist 12 Partij voor de Dieren
Zet ln elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hèt laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

1Canlon,
B. (Barl) Z o

2Klompenhouweí,
L.M (Lisa) q

()
a

*1
1

3van de Peppel,
S. (Sabrina)

van BÍoekhoven-van Mierlo. 4

R.N D. (Renate)

I
5Ondeídelinden.

S.E {Suzanne)

6Venderbos-Lembinón
C. (Cees)

7den Boeí,
B A A (Robsrt)

Fabeí,
A (Alex)

IBekkeís,
A J.T (Lydia) I

10
van der Holst,
D. (Danielle)

1lGroenewege.
PJ L (Pieteí)

I

- --l

l
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Lijst 13 JA21
zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Boos,
S.M (Servass)(m)

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

Meijer,
P (Patrick)(m)

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

2

3

4

o

o

-]

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20
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1Struijs,
J.P (John) (m) I

2Kweekel,
A A (AdÍi) (m) 2

3Daamen.
J K (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

.)
)Totaal
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Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
zet in elk vakje één cijter. Eegin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummèr

Dedert.
W.J (Wybren) (m)

Pag. 19 van 20

6

2_

o

o

'|
van Buuíen.
1,4 J. (Meinderl) (m) 2

?1
.)

2Jansen.
B (Robert) (m) 4

3Bronwasset.
MEJ (Marc)(m) Z

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

van deí Velden.
P (Peter)(m)

4

5

I

lJ jTotaal
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Pag.20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

tr Nee

§ Ja -t Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

o

a

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

LUsttotaalzoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembuÍeau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil
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