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In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023

tr



Pag. 2 van 10

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 openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adres/locatre stemb!íeau

\ I o3 LÀ1-3 c+ )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)

o
Adíes/localre slembuíeau Dag Maand

1b Stembureaugegevenstijdens!C!!.!.ng(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand Jaaí Trid (van ' lol)

z' c) J .) OA L- L,

Op€nrngslrtden (vàn - tol)

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O ff" ,",',ng vond in het stemlokaal plaats

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

3]'

o3 -)

AÀ iror- cl-s, v\r*_ 1

Datum: (

[-T-- [-T-t
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2. Aanwezigheidstembureauleden

SHIFT 1

Voorle(ers Achlernaam

Aanwezig op hel stembureau

DaS Maand JaaÍ Trtd (van - lol)

Ylcrr.,,-.^,\

1O'l L^t^.L.,.l|

D" G,-.- ir-{r.,

\r L \.)^-

t5
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lr

Dag Maand

Dag Maand

IS
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SHIFT 2

Voorlelters AchleÍnaam

TT-l

TELLERS:
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o
L

TiJd (van - tot)
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r-5 3ö
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fld (van - lol)
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zilting aanwezig was.
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aa ntal geldige stempassen

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

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C - D )

B /Oó
c h

6 qs

o

o

U gaat nu de stembiljeften te en en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk 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

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

E - Q(l
Z?

G 7

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

Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige kiezerspassen

FT í3,

D

4. Aantal uitgebÍachte stemmen

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder hel aantal keer dat de onderslaandg silualies zich hebben vootgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vemeld hieronder de andere vetl4aingen en hel aantal keer dal dezo situaties zich hobbon vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hierondet hel aantal keet alal ale oncleÍslaandé slualies zich hebben vooígedaano

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieíonder de andera ve laringen en het aantal keer dal deze silualies zich hebbèn vootgéclaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

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

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

XlvrD Ga dan door naar rubriek 6.

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

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordl 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 stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

LgtgË noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
vootbeelden: een of meer stembureauleden waren le laat of zin 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.

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden díe bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Elgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Veruolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9

Namen stenlbureauledeo

o

o

r\ L

tz §A h r r.'r Àc. r,o

q.

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2

3

6

7

I

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrtshummer en Lrlslnaam

o

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

í Waterschapspartii Hollandse Delta 4+ L ,3
2WD \)

.')
J

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 7 .1 .)

4 50PLUS q

5 CDA 2 ?
6 Hollandse Delta Natuurlirk a 'J-

7 Water Natuurlijk 5 q

8 Staatkundig Gereformeerde Parti, (SGP)
/\
.<.

9 ChristenUnie 7 ]
í0 AWP voor water, klimaat en natuur 2 (l
í1 BBB

.)
c) ()

í2 Partij voor de Dieren
q ..|

13 JA21 3
14 GOUD

,1

15 Belang van Nederland (BVNL) 7-
\)--,
ó

Totaal: 6 q o
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a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2ÍJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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*?I= Gemeente
Rotterdam

a

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Holtandse Delta

Deel B

In te vu[len door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

2G§
Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

3 3 7

J* tl*^t neesLer

o J- t(L"



U itkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " 7'37
i'Wa^da-, bM

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

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

Aantal geldige kiezerspassen

53_3

c oo
Het aanlal lol de s,ammlng toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) I v-r

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E ér
F 2uAantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het lotaalaantal getelde stembiljefien ( E + F + G = H )

'Tel v@t dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

a
G ]

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

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeff een verklaring gegeven voor het veÍschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

E Nee, er is een onveíklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Pagina 2 van 20

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in)

D

í. Aantal toegolaten kiezers

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

H I
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelrk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 -'3q
Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftelijk of via ingevulde stetn- of kiezerspas) 8.2 I o{
Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2 o

ls hel aantal toegelaten kiezers (D-2) en het aantalgelelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelik?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o 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 toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één ve*laing zijn.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hierondet de andere ve*laringen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

(rs

ï

L

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

o.2

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

[í Nee

tr 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 of kíezerspassen dat is
aangetroffen.

o

(Afhankelik van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één oí twee.)

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Àioorman.
C. (Chris) (m)
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Wesdorp,
M.G.J (Mayke) (v)

26

2AWestbroek.
H. (Henk) (m)

van Bhijn-
de Geus,

29

L Len (v)

o

o

1 +
s E

Sjoukes,
W A (wim) (m)

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

1

2

Kalle,
J.H. (Hans) (m) 3
Wesdorp.
A A (Arie) (m)

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

4

5

1_ )
6Oosterlee.

R.J B. (Bob) (m)

4
a
3

de Graatf-
van Lith.
K.J. (Karen)(v)_

Kumas.
F. (Falih)(m)

7

I

ISpeelman.
M (Mart) (m)

10van Egmond,
W A (Willem) (m)

11Smulders'Evers.
R.J. (Rosalie)(v)

Heiindrjk
H (Berl)(m)

Kromhoul.
M. {Maarten) (m)

12

13 2
14Boeren-de Snaijer.

A.A A. (Anneke) (v) 2
15VerhoÍst,

Y (Yvonne) (v)

16Janssèn
t.4.P (Marcel) (m)

17de Snarieí,
J (Jan)(m)

18

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

1_

1_

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

21

20

22

van deí Sluis.
B.H. (Bas)(m)

Vermeer,
A. (Alice) (v)

23

D.W C. (Dion) (m)

'I Mannetje,
J J (Johan) (m)

Frt.

J.F.J. (Jan) (m)

24

25

L

t T 3Subtotaal 1 L
Totaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

]Kraienbrink.Meinds,
lJ. 

(Janneke)(v)

ó

Subtotaal 2



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

o(\
van Ooíschot.
J.J.t'r. (Frank) (m)

van Dilmars.
ÍE (Teíy)(v)

1

3Peeterman.
T.A.G. (Theo) (m)

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

5

6

7

q_

I

8

)
Wilbrink,
J. (Joíinde)(v)

SpeleÍs,
D. (Davad) (m)

Noordermeer-Swemmer.
M.C.A. (Tineke) (v)

10

l1

12van de Víeede
M.L (N4aíiin) (m)

13Berning-
Van Oostveen
C M (ïni) (v)

14Boom,
W lí. (Werner) (m) I

15de Gíaad.
H A (Henk) (m)

I

de Kool.
AJ (Aad)(m)

van Noort.
HLA (Leon)(m)

16

17

Lvan Aíkel
P (Peler) (m)

Ouwerkerk,
A. (Aal) (m)

18

19

5 t1

Pag. ó van 20

Noonman.
H.J. (Hein) (m)

BoendeÍ,
H D (Heleen) (v)

E,b"r,-t
J W.J (Jan Willem) (m)

Goudnaan,

]B (RrchaÍd)(m)

I
q.l
q_l

J

tl
9

!

-l
I

Totaal l



1 t 3
2van Lammeren,

J. (Joris)(m) z B
3Verbeek,

J (Johan) (m) $,
4Lievense,

T (Tom) (m) L
5Schaap.

W. (Wytze) (m) 8
6van den Berg

J J. (Job)(m) L
7van der Linden.

C A C (Lieke)(v) 6
8't Hoen.

P W (Petra) (v) I
IRobbemond

J.M (Jan)(m) I

10Stengs-Nijhoí,
J (Hanneke)(v)

't'lvan den Ouden,
A.P (Adri) (m)

12van Stijn,
B. (Beínhard)(m)

l3Kickerl-Scholing,
D.A (Dorien)(v) a

14Geerlings,
H (Harry)(m) L

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

Pag.7 van 20

o

o

Totaal

Nsam kandldaat &
kandldaatnummeÍ

Wreísma-
den Dulk.

L[ H 1[eqtc]|v]

il_{E



1van Scherjndel,
ANM (Nico)(m) 7

2Zondervan.
N.M (Natasja) (v) 3

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin Íechts, met het laatsle ciiíer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Veldeís,
M.C. (Biet) (v)

3

o

o

Totaal l-[Izl8]



1Winkels
B.B T.T (Branco) (m) z )

2Wegman.
G.J.M. (líaíjn) (m)

3Hartmann.
J.J.[r. (Josephine) (v)

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

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

6Oostennik,
TC (Theo) (m)

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

I
10van de Pol

M. (Max) (m)

11van de. Schaaf.
O (Dirk)(m)

12van deí Pols.
L.C.P (Leo) (m)

't3
Keijzer'Westhoeve,
E B (Liesbeth) (v)

14van deí Velde,
J C.J. (Joao (m)

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

r6Boeler,
J P (Jan)(m)

Lijst 5 CDA Paq. 9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Kampen,
W E (Wim) (m)

8

o 9

o

Totaal

t

+

van der Heilde.Keijzer,
lM (Marcella)(v)

[T-trE
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Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummeí

de Suner- Besteís.
M.J (Ria) (v)

Horstmereí
PH (Piet Hein) (m)

26

Steehouwer,
H.J (Henk) (m)

2 Schep,
J. (Jan)(m)

27

Baad,
l. (les) (m)

28

Boodzand.
J (Johan)(m)

2S

van de Zande.
F (Ferdinand)(m)

30

van Nes-
de Man.

6 Vrijenhoek.
W.C. (m)

3r

P

van der Meer.
RCJH (Bob)(m)

7 Biemond.
W. (Willem) (m)

Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

8 33

o 34
Ouak.
A. (Aart) (m)

9

Faber
J (Jacob)(m)

10 35

Benders.
J.P H.t', (Jos) (m)

11 36

Olijve,
K (Rien) (m)

12 Kloet.
A (Adriaan)(m)

37

Schelling,
G J (Bert) (m)

38

den Hollander.
C A. (Kees)(m)

14 Boender
H. {Henk) (m)

39

Heijndiik,
ir. (firaarten) (m)

15 Bosland
A P (Anlhonie)(m)

40

Steehouwer.
tí A (Michel) (m)

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

41

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

17 Pikaart,
L (Leon) (m)

42

o 43
van Stappen
A. (Arie) (m)

18 Huber,
J. (Johan) (m)

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

19

Arnold,
E.R (Ed)(m)

20

Klootwiik,
P (Pleun)(m)

21

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

22

van Mauíik.
S C. (Simon) (m)

23

3van Mauíik-de GraaÍi,
M.J. (Marjo) (v)

Overwater.
L.A (Leen){m)

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

4

5

13Bosman,
C J. (Celeste) (v)

Hollerhues.
F.W (Frank) (m)

van de Lnde.
C.B. {Cor) (m)

24

25

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal ('l + 2)

1

l

-

32

l

+I
tl
_bl

de Vogel,
J. (Jan) (m)

8,"""r,-.
M. (MaÍian) (v)

E"r"*
A.L. (Adrie)(m)

E",,*.
N.A J. (Jan) (m)

Il
.l

I
E
t--l

E
ilI
trI-r-

T-[T-lll
T-[f\líl



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema.
A. (Anne) (m)

van Geloven
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KB Konnre

2

3

4

5

6

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

Korl,
W. (Wiesje) (v)

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

I

Pater-von Wasserlhal
M.J. (Manan) (v)

o

o

Lucas.
R. (Beye4 (m)

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

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

Blauw.
N. (Nienke)(v)

2'l 46

22

23

24

Schuurmans
lr.l.c (Íheo) (m)

Rood,
E C (Eline) (v)

47

50

5

o
3

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

Hopman,
M. (Maík) (m)

7

8

Ide Looff,
A E (Arend) (m)

3

.-)

ó

Hottinga,
F.H.H. (Folkert) (m)

10

11

12

l3

Kooijman,
A. (Arie) (m)

van den Bogeíd,
P (Peter) (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v) ,

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

l5

16van den Berg
M (Manon)(v)

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

Kik,
M. (Rinus) (m)

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

17

18

19Kleinpaste,
G.J. (Gertjan) (m)

1
J

20Gasl,
J.A. (Ron) (m)

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

26Raaphorst,
E P (Ernst) (m)

Gielberl,
L (Leo) (m)

28

30Zilverberg,
L (Bartjan) (m)

Verhagen,
D J. (Dirk) (m)

Mesker.
C (Cees)(m)

t-

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

A.E. (Anneke) (v)

31

Bouwer'
van Schie,
F (Femke) (v)

Seriese.
L. (Lennard)(m)

Kruil,
B. (Rik) (m)

34

35

36Briggeman,
T.N4. (Theo) (m)

38Haan,
REP(Rob)(m)

39van 't Zellde,
C (Kees) (m)

40Boot,
G. (Gerben) (m)

41Scherbeijn,
PP (Flip) (m)

42van Burgel
D. (Dirk)(m)

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

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

43

44

45

48Kalkman.
R.C. (Baymond) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Blokhuizen.
A.B. (AlÍred) (m)

Kievit,
J. (Joosl)(m)

,J1

l

lg

t

]--

Mout,
P (Piet) (m)

14

ï

T
49

[I2]

Erouwer,
A (Aard)(m)

W



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

a

1de Jong,

I
2Staat,

B (Bert)

3

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

5Grinwis,
PC (Pete4

6Houweling
A (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C A (Kees)

IBreedveld,
J S (John)

IHoogendoorn.
P (Peteo I

Kaídux,
A.J. (Aren-Jan)

van der Linden,
A. (Arie)

10

11

12Lekkerkerk
FJ (Frank)

13van Gurp.
A Í (Adrie)

't4
Ma12e,

J.K. (Johan)

'15
Kranendonk
P. (Peter)

16Bom,
A G.M. (Maíco)

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

't8
Stoop,
T.A (Teunis)

Visser.
NI L (Thrjs)

I

Totaal trt Id



Pag. 13 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

a

Eeslman.
D J (Dirk Jan)

16

o

Scheermeijer
H J P {Haíy)

1

2Verkaik
J w (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4Schneideí.
W (Willem)

5Oostra.
A (Aíien)

6Tanas-Keijzer,
P M. (Elma)

o
t_,

7de Moed
t'/ J (Rini)

8Houtman
E.E (Erica)

q
/<-

9den Hollandeí,
D. (Dirk)

10Tebrugge,
B.J. (Bernard)

11van Heemst.
J.P C (Stan)

12Hoek,
G.tí. (Gerto)

13den Hanog
J. (Johan)

14Pipping.
C M (Conny)

l5Spaans,
E J.M (Enk)

17La Rose.
N,l.B (t.laikel) \

18Gíinwis-Díiesse.
M N. (Mrranda)

I

19van der Duijn Schouten,
J (Jacob)

20KoornneeÍ.
M C. (Marco)

21Sies,
S J (Setkin) L

22Robijn,
P (Piet)

23Fröling-Kok,
J A (Jantien)

Liist 9 ChristenUnie

l
-t

l

l

ï

I
_____L

Totaal r[u



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. L4 van 20

a

o

,|
van Zei)l
FJ (Fokke) (m) ,IJ
Kraaij.
B (Ruud)(m)

I

\

l

ovan der Heiden-van der Blom. 3

BJ (Bernadette) (v)

4Prins.
FJ. (Fred)(m) u

5Tíoost.
l. (lna) (v)

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

\

(

3Totaal

Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur



Hage-Barendregt,
N.4.N. (l'/aaike) a- 6

2van deí Eijk,
PJ. (Piel) z

3Lagerwaard,
J. (Han) 2

4Sommeling,
C (coo

5Wesdorp,
M (Mrchelle)

J. (Jan)

7

J.P (Jan Piele0

8Oudijk,
l'r. (N.4arianne)

Jacobs,
PE. (Petra)

10Teíouw,
P (Peter)

l1Beedijk,
D. (Diík)

-t2
van den Brink
G (Geurt)

Pag. L5 van 20

Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

e\) ?,Totaal

,l

I

Lijst 11 BBB

i



Lijst l2Partii voor de Dieren Pag. 16 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1

aL
2

B
3van de Peppel.

S (Sabrina) )

van Bíoekhoven-van Mieílo. 4

R N D. (Renate)

5Onderdelinden
S E (Suzanne)

6VendeÍbos-Lambinon,
C. (Cees)

7den Boer.
R.A.A. (Bobeít)

I

IFaber,
A. (Alex)

IBekkers,
A.J T (Lydia)

10
van der Holst
D. (Danaelle)

11Groenewege.
P J L (Pieteo

5 L

Canton,

I 
B. (Bart)

Klompenhouwer,
L.[, (Lisa)

u

3

tr

q

Totaal



1Roos,
S M. (Seívaas) (m) z 6

2Kegel,
FJ. (Fred) (m) a

--J
3N4eijer,

P (Patíick)(m) L

Z

Liist 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiter. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

Pag.17 van 20

4

o

o

3 íTotaal

----+-----

I



IStruijs,
J.P (John)(m) §

2K$/eekel.
A A (Adri) (m)

3Oaamen,
J K (Jacques)(m) I

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummèr

Pag. 18 van 20

O

o

(.1Totaal



Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cljíer. Begin rechls, met het laatsle cliÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

1van Buuren,
N,l J (irerndert) (m)

()
A

2Jansen.
B. (Robert) (m) 4

JBronwasser.
M E J (t/arc)(m)

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

.2,

5van der Velden.
P (Pete4 (m)

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

L 4

A

Totaal
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6. Verschillen met de dooÍ het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds 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?

O Nee

o

a

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

til / uLrtrrs.t-.
ftr.Ij ir.ir."UÀlL U3 ltq 1^".. qorLrll.
1r1t L lW .f3 §// ,,*o, *L"IJ
Lnt rc ALtp *,,-
".!., Ll^,.,[n,J-r )a 3r't ,^u6 wLnll
(:rI rt

Bss J o 3L ceLe\,)2 r.p er
L!,t r,gINL l1r5 tq ,^e, cabh)
t*t,l

§ï' >n zt tu;lu. {rr*l «nrí,r,I;l:,eÍ ,rta [JcU "uv,iyr
c§4 zq 2í rmier. k.,.,rrun,r,l s/.nl«,ón ,k(uL ,a" sr,f

Ltst / tt"l!"lte
x\u nL-h.( ir lz | \eer . L "JA,,,).1, h^t;,L^Llnpd, w, 

t /3 (-)
&t cq lrt* t/ r n'nle, e,,^l*r[lJ na, l,</ / ótor,\ 1u.,""

8 Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


