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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een
centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/localie stembureau Dag Maand Op6nrngsluden (van - lol)

I 'Í{ K6AVÈI,D 2l co

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

Adres/locatie slembuíeau Openingsliiden (van - lol)

l;--)l)ut r I

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maafld Jaat Titd (van - lol)

Datum LOz: l ]D-)

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatle en openingstijden

o1 2-o ZZ el '\o

o_)

De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

Dag Maand Jaat

RI

[-T-t [-T--
[-T-t
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Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bijde zitting aanwezig was

SHIFT ,I:
Aanwezig op h6l slembuíeau

Deg Maand Jaar Trjd (van - lol)

Í?oaÍDaN o3 o23 o '1^.\'-J aHl'
.w;tVr í58Y3 o o23 o

[kt
T-M
[À.]

CXAkAwRT-64Ë fnÍrp(
K\I?AT o .L

(C\1oo4 O lr 30

o SHIFT 2:

a--l
tiA-_-]
,n-l
[H-l
a-7

Dag Maand Trjd (van - lot)

o o

o

lJ\3iltR o3 \ 1 sd tbo
lg llllrY? o Zo 23 o

a Voodellers Achternaam OaS Maand Tijd (van - lol)

{ OZ 1-t oO U

i

Jo
IE 3o

e 5
\1

t
t o23
t, ï\ O5
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2. Aanwezlgheid stembureauleden

Voorlellers Achlemaam

lí
h

l1oa 2 oz3

l< .)a.

TELLERS:

t lnor
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3. Aantal toegelaten kiezers

Pag. 4 van 10

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

Aanta I geld ige stempassen tlro
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geld ige kiezerspassen c Ot& o

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

o
U gaat nu de stembi|eften lellen en beoordelen.
Het aantalgetelde 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 E 5O\

Aantal blanco stembiljetten

Aantal 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.

o

B 51

1 I 3

4. Aantal uitgebrachto stemmen

F a
G _̂)

5r5

o

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

tr iVEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
tD lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er zijn meer geteld L
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Varmeld hierondet hel aantal keer dat do ondorstaando situaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieonder de anderc ve*latingen en het aantal keet dal deze siluaties zich hebben vootgedaan)

1-Y Ata *k,\-,e.\ w'lt,c€<p'-! n r)A /'. o ^(,\(,(J ),J
t ^>r,l Q ( 5(V.r^ ,-,

\(J

Er zirn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er minder zirn geteld

O
Mogelijke verlJaringen voor het verschil
Veífielct hieronder hot aanlal koeí dat de onderclaande silua es zich hebben vootgedaan

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet de anderc vetklaÍingen en hel aanlal keet dat deze siluaties zich hobben vootgedaan)

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers èn het aantal uitgebÍachto stemmen

Z

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil
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Bezwaren van kiezers6

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau b moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokie.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de lelling: 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. Heett het stembureau een reactie op het bezwaar? Noleer die dan ook.

LgÍjlpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

rL

L

\e i, \!.É 1o íWzrnt l Cl \.x, rv:\Í r a'l
J

/-\^(71
o^> r,".,.:,.t\r:cl('r\ Z,-r LOI^C - ,)Q'L,'j{iJ- -:l

('\ Qe "., cl('ti ' a[, .?( Y "4.,t 
ct'>l

4í

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedena
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en te ing?
Vooi)eelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en hel stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

l) n
vvtJ frÉh$r,t€í

c-
iI

UÏe_5D
DUR

t)

sl

4- s
rÍ@nÉlh

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de le ing aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Elgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
veruolgens ondeflekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

Namen stembureauLeden

o

Na

o

w u \^-,O

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

C- )+;,\,í C1

3 \Í

4

5

6

7

l
,|

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrtslnummer en Lijslnaam

o

o
Íotaal: { a I

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

í Waterschapspaíij Hollandse Delta 1 §
2WD 3 3
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) I L4

4 SOPLUS 2 1

5 CDA \
6 Hollandse Delta Natuurlijk L 6

7 Water Natuurliik 3 2
8 Staatkundig GereformeeÍde Partij (SGP) U

9 ChÍistenUnie

I

ls

í0 AWP voor water, klimaat en natuur L
I

\
,I ,I BBB 6 )

12 Partii voor de Dieren \, I

13 JA21 (.r o
.I4 GOUD 2

15 Belang van Nederland (BVNL)
/,
1- I

it
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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

3
o Proces-verbaal

Waterschap Hotlandse Detta

Dee[ B

o

Tafetteider

Tafetcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

4 5

/ t3

il A t»-wl Lz

a'n*,r frouo+ot I

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

Teltafetnummer

Naam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, .1 ! 5-r
Localie stembureau (indien hst een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in)

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

Aantal geldige stempassen

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

a Aantal geldige kiezerspassen c o

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door hel gemeentelijk stemburaau/stembureau voor hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 5o t

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaantal getelde slombiljetten ( E + F + G = H )

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

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

E Ja. Ga verder met rubriek 4

!, Nee, maar het stembursau heeft een verklaring gegeven voor het veEchil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meor

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

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubíek 3

A

B

5, -1

F 5
G q

5t5

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

1. Aantal to€gelaten kiezers

Het aanaal tot de stemming loegelaten kiezers ( A + B + C = D ) D

2. Aantal geteldo stembiljetten

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)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

LF8
8.2 5s
c.2 go

ls het aantal toegelaten kiezers (D-2) en het aantalgelelde stembiljelten (rubriek 2 onder H) gelijk?

S l3

o
C Ja. Ga verder met rubriek 4

P Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer 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 verklaring zijn.

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

L

Hoe vaak heeft een kiezeÍ 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?
(vermeld hiercnder de ahdere veÍklaingen en hoe vaak et sprcke van was)

slr-r"'tr,, I ^zk. vl vefi€oÍdp L-Ds utrrzcs-e)\fi L
J U

Hoe vaak is er geen verklaring voor het veÍschil?

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijh
stembureau- Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

o.2

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

fi uee

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

aangetroffen. 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 kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

(Afhankelíjk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of tuvee.)

Zie volgende pagina's

o



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta Pag. 5 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W.A (Wim) (m)

Moorman,
C. (Chris)(m)

26

Rijsdajk,

C.L.K. (Cicilia)(v)
2 Wesdorp,

M.G.J (Mayke) (v)

27

Kalle,
J H (Hans) (m)

3 Westbroek
H. (Henk) (m)

28

Wesdorp,
A A. (Arie) (m)

4 van Rhijn-
de Geus

29

L (Lenv)Q)
van Brugge,
PM.J. (Paola)(v)

5

Oosteílee.
RJB (Rob)(m)

6

de GraatÍ-
van Lith.

7

lrt

KJ K

Kumas,
F. (Fatih) (m)

8

Io
Speelman,
M (Marl) (m)

I

van Egmond,
W A (Willem) (m)

10

Herjndijk
H (Bert) (m)

12

Kíomhout,
M (Maarten) (m)

r3

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

14

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

15

Janssen.
M P (irarcel)(m)

r6

de Snaiieí
J. (Jan)(m)

17

o
Krajenbrink-Meinds
J (Janneke) (v)

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

19

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

20

/6)

1'l

I

I

I

D.w.C (Dion) (m)

21

22

23

24

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

't Mannetje,
J J (Johan) (m)

van der Slurs,
B.H. (Bas) (m)

A (Alice)(v)

170
Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Smulders-Eveís.

L! J. (Rosal'e)(v)

1

+
1

[3
ï_

L

18

.l

-l

+
+
+

I

------r-----T

T-[T-[-]l
T-[TÏq



t5
2van Oitmars,

T.E (Terry) (v)

3Peeleíman
TA G (Theo) (m) (,

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

5Noortman.
H J (Hean)(m)

6Boender,
H.D. (Heleen){v)

5J
7Driesprong,

J W J. (Jan Willem) (m) t
8Goudriaan.

R (Brchard) (m)

9Wilbrink,
J. (Jorinde) (v) t

't0
Speters.
D (David) (m)

11NoordermeerSwemmer,
M C A. (Tineke) (v)

12van de Vreede,
M L (Marijn)(m)

Berning-
Van Oostveen
C M (Íini) (v)

14Boom,
W M. (Werne4 (m)

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

r6de Kool,
A.J. (Aad)(m)

17van Noort,
H L A (Leon) (m)

18van Arkel.
P (Pele4 (m) I

1gOuwerkerk
A. (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Oorschot,
J J.M. (Fíank)(m)

Pag. ó van 20

,|

o

o

Totaal

Ir

I[EI



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

//5
2

U
3Veíbeek.

J. (Johan)(m)

Lievense,
T. (Tom) (m)

Schaap.
W (Wylze) (m)

4

5

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

I

I

van deí Lrnden
C AC (Lreke)(v)

't Hoen,
PW. (Pelra)(v)

7

8

Robbemond,
J M (Jan)(m)

10Stengs-Nijhoí,
J. (Hanneke)(v) Ll

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

12

13

14

I

I wiersíne.
den Dulk,
H.H. (Hennie) (v)

,|

van Lammeren,
J. (Joris) (m)

f
3
1

l

T

van SlUn.
B. (Bernhard) (m)

Kickeít-schotting,
D.A. (Dorien) (v)

E***
H. (Haríy) (m)

Totaàl [[[mt



/5
Zondervan,
N M. (Natasja) (v)

3Velders
M.C. (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

o

o

Totaal

1

1

m



Winkels,
B.B.T.T. (Bíanco)(m)

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

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

4van den Berg
H (Henk)(m)

5

I
6

7

8

Ivan deí Heijde'Keiizer
M. (Marcella)(v)

10van de Pol.
i,l (lvlax)(m)

11van der Schaai
D (Diík)(m)

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

l3Keij2eí'Westhoeve,
E B. (Liesbeth)(v)

14van der Velde.
J.C.J. (JoaD (m)

't5
van Rossum,
N.A. (Ellen) (v)

16Boeter,
J P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ci,fer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

de Klerk,
A. (Aíie) (m)

Oosteníijk,
ïC (Theo) (m)

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

van Kampen,
w.E. (wim) (m)

1

--t-
_]-5

-+

Tolaal t-[rEl



IL

I

de SuneÍ'BesteÍs.
M J (Bia) (v)

van Màurik-dé Graaí.
M J. (Marjo) (v)

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

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

Boelhouweí.
N P (Nathalie) (v)

1

2

3

4

5

6

7

I

I

van Nes-
de l\ran,
P (Peka) (v)

Sleehouwer,
H J (Henk) (m)

Overwater,
L.A (Leen) (m)

Ouak,
A (Aart) (m)

10Faber,
J. (Jacob) (m)

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

l1

12

13

l4

15

16

17Middendorp,
W.A A. (Wim) (m)

Olijve,
K (Rien) (m)

Bosman,
C J. (Celeste)(v)

den Hollander.
C A (Kees)(m)

Heijndilk,
N4. (Maarlen)(m)

Steehouwer.
i.4 A (Michel)(m)

i

Í8

l9

21

22

20

24

25

van slappen.
A (Arie) (m)

Klootwijk
P (Pleun)(m)

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

Arnold,
E.R. {Ed) (m)

van de Linde,
C.B. (Co0 (m)

Pannekoek
W. (Wiebe) (m)

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

Holterhues.
F.W (Frank) (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik Pag. 10 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o 43
iHubeí,

IJ (Johan) (m)

26Horstmeier.
P H. (Piet Hein) (m)

I

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

Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

von Buíg,
A.R. (Alexander) (m)

3.|

4'l

27

28

29

30

32

33

34

35

36

39

40

Schep,
J (Jan)(m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

Raad.
I (les) (m)

Roodzand.
J. (Johan) (m)

Víijenhoek,
w C. (m)

de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer.
Nr. (Marian)(v)

van Maurik
A L (Adne)(m)

den Díjver
N.A.J. (Jan) (m)

Kloet,
A. (Adriaan)(m)

Schelling,
G.J (Bert) (m)

Boender.
H. (Henk) (m)

42Pikaart
L (Leon)(m)

Subtotaal 1

Totaal (í + 2)

I

l

LI
I

I

lL

M

[l

LI

L
t--l

Subtotaal 2 m
W



Raetvelt.
V.S. (Vincent) (m)

Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 1L van 20

Zel in elk vakie één ciifeÍ. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

aaphorst. 26

P (Ernst) (m)

Walken§-
van Geloven,
K.R. (Konnie) (v)

Korí,
W. (Wiesje) (v)

2 Gielb€rl.
L. (Leo) (m)

3 Verhagen,
D.J (D'ík)(m)

28

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

4 sker 2S

I
C (Cees) (m)

Paler-von Wasserlhal
l,r.J. (Maíian)(v)

5 ZilveÍbeg.
L. (Baítjan)(m)

30

6 van der Bee.
A.H (Aíne) {m)

31
Lucas,
R. (Beyer) (m)

I

de NeetScholle
t\4. (t'ririam) (v)

7
A E (Anneke)(v)

32

l I
Hopman.
M. (Mark) (m)

8
Bouweí-
van Schae.

33

o 5 LF,(F emke)(v)

de LootÍ,
A.E. (Arend) {m)

Seíiese.
L. (Lennard) (m)

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

10 Kruit,
R (Rik)(m)

35

Kooijman,
A (Aíie) (m)

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

36

van den Bogeíd
P {Peter)(m)

12 Bíouweí.
A (Aard) (m)

Tanis,
P E (Peggy) (v)

13 Haan,
REP(Rob)(m)

38

Slachler,
E.J (Ellen) (v)

14 van t Zellde.
C. (Kees) (m)

39

Boot
G. (Gerben) (m)

40

van den Berg,
t.4. (Manon) (v)

't6 4l

Kik,
M. (Binus) (m)

17 van Burgel.
D (DiÍk) {m)

42

o
Fousert-Poeder.
C M C. (Claudia) (v)

18 Steegh,
JPRM (John)(m)

43

Kleinpaste,
G.J (Gertian) (m)

19 Klok,
lF. (les)(m)

44

Gast. 20 N4oul,
P (Piet) (m)

45

(Ron) (m)

Dort. 21 van der Pol-Loomans,
L. (Lies) (v)

46

(lneke)(v)

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

Schuurmans
TJ C. (Íheo)(m)

47

Blauw
N. (Nienke) (v)

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

Blokhuizen.
A.B. (AlÍred) (m)

Bood,
E.C. (Eline)(v)

49

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

25 50

l

Totaal (l + 2)

Krevit.
J (Joost) (m)

Naam kandidaat &
kandldastnumm€Í

t -----Mollema,
A (Anne)(m)

I I
t3

1

-1

-ï

l

l

I

15

Subtotaal 1

Scherbeijn,
P P (Flip)(m) l

E

l

+
48

+

I

t t3r T-[-r-t7
I

Subtotaal 2

Til



Lijst 8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP) Pag. 12 van 20

Zet in elk vakie één cilter. Eegin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1de Jong,

2Slaat.
B (Bert)

3Visser
M.L (Thijs)

van den BeÍg
A PJ. (Albert-Jan)

4

5

6

Grinwis,
P C (Pete4

Houweling
A. (Adí)

7van der Duijn Schouten.
C A (Kees)

8Breedveld,
J S (John)

IHoogendoorn,
P (Peleí)

Kardux,
A.J (Aren-Jan)

van der Linden
A. (Arie)

10

11

12Lekkerkeík,
FJ. (Fíank)

l3van Gurp.
A.T (Adrae)

14l\ratze,
J.K. (Johan)

15Kranendonk,
P (Pete4

16Born,
A.G M. (Marco)

17den Besten.
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
T.A. (Teunis) tl

Totaal Trra



Liist I ChristenUnie Pag. 13 van 20

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , mel hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

1Scheeímeijer,
H.J P (Haíy)

2Verkark,
J W. (Job)

3Goeree
A. (Andie)

Schneider.
W (Willem)

4

Oostra.
A (Arjen)

I
Tanis-Keij2er,
PM (Elma)

de Moed,
N,4 J (Rini)

BHoutman,
E E (Eíica)

9den Hollander
D. (Dirk)

Tebrugge.
B J (Bernaíd)

van Hèemst
J.PC (Stan)

10

1'l

Hoek,
G.M (Gerlo)

den Hartog,
J (Johan)

r3

14Pipping,
C.[, (Conny)

Spaans,
E.J.M. (Erik)

16Bestman
D.J. (Diík Jan)

't7La Rose.
M B (Maikel) .3

t8Grinwis-Díiesse,
M N. (Miranda) I

19van deí Duijn Schoulen,
J. (Jacob)

Koornneel,
M.C (Marco)

321Sies,
S J. (Setkin)

Bobrin
P (Piet)

23FÍöling-Kok.
J.A. (Jantien) I

1)
tl

12

5

6

i

l

15

l

l

I

I

Totaal LV4



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

Zet ln elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Zeijl.
B (Bas) (m)

6

o

o

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

2Kraaij.
B (Ruud) (m) t
van deí Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadette) (v) )-
Píns,
F.J (Fred) (m)

4

5Íroost.
l. (lna)(v) L1

l

Totaal T-[rT7



h\
1Hage-Barendregt,

M.N (Maaike)

2van der Eijk,
PJ (Pieo 'l
Lageíwaard.
J (Han) 2

4Sommeling,
C (Coo I

,
Wesdorp,
M (Michelle)

6

J (Jan) i."
7Warnaer.

J P (Jan Piete0

IOudijk,
M. (L4arianne) I

IJacobs,
P E. (Petra) I

10Terlouw,
P (Peter) 3

í1Reedijk,
D (Dirk) I

12van den Brink.
G (Geurt)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

o

o

5

-+

]

Totaal TftL



It
,l

Canton,
B (Bart)

6
2Klompenhouwer,

1.14. (Lisa)

t0
3van de Peppel.

S (Sabrina)

q4van Broekhoven-van Mieílo
R N D (Renate)

I
5Onderdelinden.

S E (Suzanne)

6Venderllos-Lambrnon.
C. (Cees)

7den Boeí.
R.A.A. (Robert)

8Fabeí.
A (Alex)

IBekkers,
A.J.T. (Lydia)

t0
van der Holst,
D. (Danielle)

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

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

o

Groenewege,
PJ.L. (Pieteí)

11

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I
L
tl
T



Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

Zet in elk vakle één ciiÍer. Bègin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Zaalen,
FP. (Frans) (m)

4

o

a

2L
Boos,
S t, (Servaas) (m)

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

,|

2

9.
3Meijer,

P (Patíick)(m) I

tr)

Totaal Iry



1Struijs,
J.P (John)(m) ?-

2Kweekel.
A A (Adri) (m)

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

Pag. 18 van 20

Zet in elk vakiè één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijter.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

Lijst 14 GOUD

l m



1van Buuíen,
i/ J (treinderl) (m) il

2Jansen,
B. (Robert) (m)

3Bronwasser.
[.4 E J. (t'raíc)(m)

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

5van der Velden
P (PereÍ)(m)

6Dedeí1.
W.J. (Wybron) (m)

o
-)

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

Zel in elk vakje één cijfer. Begln rechts, met hel laatsle cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

I
W

Totaal [-[-[R7



Pag.20 van 20

ls er voor een of meer lrsten sprake van een verschil tussen eneÍzajds 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?

fl Nee

o

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

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

LÍsttotaalzoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

a

6. Verschillen met de door het stembureau vastgèstelde lijsttotalen


