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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
Adíes/locaire slembureau Oag Maand Openrngslrtden (van ' lol)

jql $"y.rr,r.'.1 L.-d\cjè5qr5 r5 ol.to z j ó] 3o LI Q(\

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

AdÍes/localie stembuíeau Daq Maand Openrngslijden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lrstniveau) plaats?

Dag Maand Jaaí T,id (van - lol)

?
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

t f o" t"tting vond in het stemlokaal plaats

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

0

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

l( 1-() 2 \ t\ o0Datum: 1

[-T-t --T-t



2, Aanwezigheidstembureauleden
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VooÍleileÍs Achtemaam

Aanwezig op het slembuÍeau

Dag Mea^d Jaat Trid (van - lol)
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o SHIFT 2

VooÍlerteÍs Achlernaam Dag Maand Tiid (van .lol)

{ 1 I 5

/,J(a ,) ( :x ) 144

() fsl.B 7\ .a(

I (1.,2 It-., 12 /( ,( 7\ 1 í
H)^ 

"q
o\ 1c-Z \ r( IÀ

VooílelleÍs AchleÍnaam DaS Maand Trtd (van-rot)o A,4 r^ 3 ^í(./ (

D;E;] L-4

A o\
UO j

ö5
((

7

1-

ï 3)

.)

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zitting aanwezig was.
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3. Aantal toegelaten kiezers
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vul híeronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewrzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen \{ry
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B {7
Aa ntal geldige kiezerspassen c (

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

o
U gaat nu de slembíUetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hiercndet de aantallen in en lel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

E o
F

,.)

Io

H /, 2(;
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubríek 4, onderdeel H)?

O /VFE -) Ga dan door naar rubriek 6.

VIA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
Aeeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hieíondet hal aantal keet dat do ondarstaande siluaties zich hebban vootgodaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hiercndeí de andeie ver*latingen en het aantal keer dat deze siluaties zich hebbon vootgedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is vooÍ het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Verfield hieíondor hot aantol keor dat de ondeÍslaando siluaties zich hebbon voorgèdaan

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
lvermeld hiercndet de anderc verklaingen en het aantal keer dat deze situaties zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaÍing is voor het verschil

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

v-)

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden 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 kíezerc tijdens de telling: een stem wordt onlerecht geldig, ongeldig oÍ 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.
Llgige! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en lelling?
vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oí zin niet gekomen, de sÍembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruímd, actíviteiten in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was

@!9,,! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers



8. Stembureauleden aanwozig bij de telling
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Lglgp; U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9

Namen stembu.eauleden

o

o

J

(\

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zijn.
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal lwee anderc stembureauleden.

1

I2

3

4

5 ll'.o..n
6

7

1 ( r 1,, *,,-.

2
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zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

LrjstnummeÍ en Litslneam

o

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

I Waterschapspartij Hollandse Delta X C,

2WD L
3 Parti.i van de Arbeid (P.v.d.A.) 7 d
4 sOPLUS

,1

5 CDA I L
6 Hollandse Delta Natuurlijk '/
7 Water NatuuÍlijk 2 P
I Staatkundig GereformeeÍde Partij (SGP) q
9 ChristenUnie \ Y

í0 AWP voor water, klimaat en natuur 11

í1 BBB 1, I

l2 Paíii voor de Dieren í (t

't3 JA21 I Z

14 GOUD I
15 Belang van Nederland (BVNL) \ 2.

Totaal: / o /

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

l
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o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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.tÀ, Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

3
Waterschap Hol[andse Detta

Dee[ B

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

Tettafetnummer

6sz

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

4 7

?R-*4.
lJ .- íe L.-" <

\ (

Proces-verbaal
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlago in.

NummeÍ stembureau

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

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

Aantal geldige stempassen A 35+
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

o Aantal geldige kiezerspassen c

Hel aanlal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenlelijk stembureau/stembureau voor hel
openbaaÍ lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 4t2.,
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G 3
o Het tolaalaantal gatelde stembilietten ( 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?

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

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

( Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Lt2q

2. Aantal getelde stembiljetten

F \

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

"qï I

í. Aantal toegelaten kiezers

o

o
r6 ]

H I

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateeÍde onverklaarde verschil heeft het gemeentelÍk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 358
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

c.2

Het aantal tot de slemming toegelaten kiezers door hel gemeenteliih
stembureau. Tel oP! ( A.2 + 8.2 + C-2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o ( Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembil,etten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zrn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en hel aantal gelelde stembiljetten. 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 voorgedaan

Hoe vaak heefl een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andeÍe verklaring voor het verschil?
(veÍneld hiercndet de anderc ve*laringen on hoe vaak ot spQke van was)

4.2 (

4to

\

I

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

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?



4. Bij gecombineerde stemmingen

Pag. 4 van 20

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

! Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembi|efien, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's

a

5. Aantal stemmen peÍ lijst en per kandidaat
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Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met hel laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Sjoukes.
W A. (Wim) (m)

Moorman
C. (Chris) (m)

26

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

2 Wesdoíp.
lí.G.J. (Mayke) (v)

27

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

3 Westbroek.
H (Henk) (m)

2A

Wesdorp.
A.A. (Arie) (m)

4 van Rhijn-
de Geus.

29

(Leny)
van Brugge.
P [4.J (Paola) (v)

5

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

6

de G.aatf-
van Lith.
K K n

o +l .

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

14

o

D.w.C. (Dion) (m)

24

I

z

I

8Kumas,
F. (Fatih)(m)

ISpeelman,
M. (t.4arl) {m)

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

'tl
Smuldeís-Eveís.
R J. (Rosalie) (v)

12Herjndiik.
H. (Berl) (m)

13Kromhoul.
M (t',laarten) (m)

\

Kíajenbrink-Meinds,
J (Janneke) (v)

't5

16

17

18

l9

Verhorsl.
Y (Yvonne) (v)

Janssen
M.P (Marcel) (m)

c,e Snarjeí.
J (Jan) (m)

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

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

van der Sluis.

I rlB"9 (.1
Vermeer,
A. (Alice) (v)

21

20

22

25Fil,
J FJ (Jan) (m)

Subtotaal t

Totaal ('l + 2)

't Mannelie,
J J. (Johan)(m)

-+

7

tl
o

tJ

F
E
6
E

I

i1

I l
E

!

T-[IISubtotaal 2TIlSil
ilsTAl



q
2van Oitmaís,

T.E (Terry) (v)

3Peeterman.
TA G (Theo) (m)

4

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

6Boender,
H D (Heleen) (v)

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

8Goudriaan,
B (Flichard)(m)

IWilbrink.
J (Jorinde)(v) \

't0
Speters,
o (David)(m)

11Noordermeer-Swemmer.
M.C A (ïlneke) (v)

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

l3Bernrng-
Van Oostveen
C.[, (Tini) (v)

14Boom.
W.i, (Werner) (m)

l5de Graad.
H A. (Henk) (m)

l6de Kool,
A J. (Aad) (m)

t7van Noort,
H L.A. (Leon) (m)

18van Aíkel.
P (Peter) (m)

19Ouweíkerk,
A (Aat) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 20

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Ooíschol.
J.J M. (Frank) (m)

o

o

Totaal

Veenhurzen,
H B (Bertine)(v)

'|

l
6l

e
t-

l

[-[-[tlal



1Wiersma-
den Dulk.
H.H. (Hennie) (v)

..\
5

2van Lammeren,
J (Joris)(m) o o

3Verbeek.
J (Johan) (m)

4Lievense.
T (Tom) (m) \

5Schaap,
W. (Wytze) {m) 5

(

I
7van der Linden

C A C (Lieke)(v)

8't Hoen.
PW. (Peka) (v)

Bobbemond.
J M (Jan) (m)

10Slengs-NrlhoÍ.
J (Hanneke) (v)

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

t
12van Stijn,

B (BeÍnhard)(m)

13Kickerl-Schoning.
D A (Dorien)(v)

14Geerlings,
H (Haíy) (m)

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

Zel ln elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

6

o

a

Tolaal

I

q

Tls[t-l



q1van Scheiindel,
A.N.L4. (Nico)(m)

q2Zoidetvan.
N M. (Nalasia) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijler

Velders,
M.C. (Riel) (v)

3

o

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

f[[r Fl



+
1Winkels.

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

2Wegman,
G J M. (Maíijn) (m)

3Hartmann.
J J.M. (Josephine) (v) ó

4van den Beíg,
H. (Henk) (m)

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

6Oostenrijk,
T.C (Theo) (m)

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

8van Kampen,
W.E (Wim) (m)

Ivan der Heiide-Keiizer
M. (Marcella) (v)

10van de Pol,
N4. (Max) (m)

fivan der Schaai.
D. (Diík) (m)

12van deí Pols,
L.C P (Leo) (m)

13Keijzer-Westhoeve
E.B (Lresbeth) (v)

14van der Velde
JCJ (Joa0 (m)

l5van 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 , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

o

o

\Totaal

Ll

tr
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Zel in elk vakie één ci,Íer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutleí- Besters,
M J (Bia) (v)

2

van Nes-
de Man

6

Petr

van deí Meer,
RCJH (Bob)(m)

7

Boèlhouwer
N P (Nathalie) (v)

I

o
Quak,
A (Aart) (m)

9

Faber. 10

J. {Jacob)(m)

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

't1

Olilve,
K (Rien) (m)

12

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

l3

Sleehouweí.
M.A. (Michel) (m)

16

t7 Pikaarl.
L (Leon)(m)

42

o
Middendorp,
w A.A (wim) (m)

van Maurik.
S C (Simon)(m)

23

Holterhues,
F W. (Frank) (m)

24

25

a
5

Overwaler,
L.A. (Leen) (m)

3

4

5Klapwijk,
J.D.B. (Jurgen) (m)

I
14den Hollandeí

C A (Kees) (m)

15Heiindijk
lí (Maarten) (m)

1g

21

20

van Stappen
A (Arie) (m)

Doedens
E H (Ermeít) (m)

Arnold,
E R (Ed) (m)

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

Pannekoek
W (Wiebe) (m)

Hoístmeier,
PH. (Piel Hein) (m)

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

26

2A

31

34

37

27

29

30

32

33

35

36

38

den Drijver,
N.A.J. (Jan) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)

Kloet.
A. (Adíiaan)(m)

Schellrhg.
G.J. (Bert) (m)

Schep.
J (Jan)(m)

Raad.
l. (les) (m)

Víijenhoek
WC (m)

Bremond
w (Wrllem) (m)

Steehouwer,
t,i't (Marian)(v)

van Maurik,
A.L (Adíie)(m)

Boendèí
H (Henk) (m)

Bosland,
A.P (Anthonie) (m)

39

40

41von Buíg,
A.R. (Alexander) (m)

Subtotaal 1

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

Steehouwer,
H J. (Henk) (m)

van Maurik-de Graafl,
M.J (Maíjo) (v)

ï l 8"".,""d
l-] Lr ('ronan) im)

--- 1

+

1

I
I

F,*.
Itlr"E!I,)

il
18

r --l

tt
T--T_ f,

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A. (Anne) {m)

Raaphorst,
E.P (Ernst) (m)

26

van Geloven
2 Gielbeí1,

L. (Leo) (m)

27

KR Konnre

KorÍ,
W. (Wiesje) (v)

3 VeÍhagen,
D J (Dirk) (m)

2A

4 Mesker,
C (Cees)(m)

29
van der Horsl,
S.J.J. (Servaas)(m)

Pateí-von Wasserthal.
M J (Marian) (v)

5 Zilverberg,
L (Bartjan) (m)

30

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

31
Lucas,
R (Reye4 (m)

de NeeÍ-Scholte,
M (Mríjam) (v)

7
A.E (Anneke) (v)

32

Hopman,
M. (Maík) (m)

8 Bouwer-
van Schie,

33

o
de Lootf,
A E (Arend) (m)

34

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

10 35

Kooilman,
A (Arie) (m)

11 36

van den Bogerd,
P (Pete0 (m)

12

Íanis,
P E (Peggy) (v)

Slachteí,
E J (Ellen)(v)

14 van 'l ZelÍde.
C. (Kees)(m)

39

Boot,
G (Geóen) (m)

40

Scherberjn,
PP (Flip) (m)

41

van Buígel,
D. (Oirk) (m)o
Steegh,
J.PR.M. (John) (m)

43

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

44

Mout,
P. (Piel) (m)

45

Blauw.
N (Nienke)(v)

23

Blokhuizen.
A B (Allred) (m)

24

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

25

L
')

T
I

ll

Fousert.Poeder.
C M.C. (Cla'rdia) (v)

l5

16

17

18

19

21

20

Rietvelt,
VS (Vincent) (m)

van den Berg,
M. (N4anon) (v)

Krk
M. (Rinus) (m)

Kleinpaste,
G.J (Gertjan) (m)

Gast,
J A (Ron) (m)

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

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

T

37

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

\

van deí Pol-Loomans.
L (Lies)(v)

47

48

50Kievrl.
J. (Joosl)(m)

Rood,
E C (Eline)(v)

Subtolaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

0 5

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

I

F íFemke) ív)

tà"**,
L (Lennard) (m)

Kíuil,
R. (R'k) (m)

8r..",*
T.M. (Theo)(m)

E;",--
]4. 

(Aaíd)(m)

tl

\
II

I
I

42

46

49

I

lSchuuímans.
lr.J.c (rheo) (m)

Kalkman.
R C (Raymond) (m)

l

lïI
IrI

T-T Il3l
fc8l

-T
L



L1
1

2

3

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

Gíinwis,
PC. (Peter) t

6Houweling,
A. (Adri)

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

8Breedveld.
J S (John)

IHoogendoorn.
P (Pete0

10Kardux,
A J (Aren-Jan)

11van der Linden
A. (Arie)

12Lekkeíkerk.
FJ (Frank)

13van Gurp,
A T (Adíie)

14Matze,
J.K. (Johan)

15Kranendonk,
P (Peter)

16Boín,
A.G.M (Marco)

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

)
't8

Stoop,
TA (Teunis)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag.72van20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

de Jong,
W. (Wim)

Siaat,
B. (Bed)

Visseí,
M L. (Thijs)

l

I E



Lijst 9 ChristenUnie Paq.13 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Scheermeijer
H J P. (Harry)

,|

2Veíkaik,
J w (Job)

3Goeree
A. (Andre)

4Schneider.
W (Willem)

5Oostra,
A (Arjen)

6Tanis-Keijzer,
PN,l (Elma) 2
de Moed
M.J (Rini)

Houtman,
E.E. (Erica)

7

8

I
9

l0Tebrugge,
B.J (Bernard)

1lvan Heemst.
J PC (Stan)

12

13den Hartog,
J (Johan)

14Pipping.
C.M. (Conny)

í5Spaans,
E J N,4 (Erik)

16Bestman,
D.J (Oirk Jan)

La Rose.
M.B. (Maikel)

Grinwis-Driesse.
M N (Mrranda)

17

18

19van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20KooÍnneel.
M.C (Marco)

Sies,
S J. (Setkin)

22Robijn,
P (Piet)

23Fíöling-Kok,
J.A. (Jantien)

o

1

Hoek,
G.M (Gerto)

lo"*,",,""0".
D. (DiÍk)

2l

l
21

tr-

Totaal -T-IlilF.t



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

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel het laatstè cijler.

van Zeijl,
FJ (Fokke) (m)

2

o

o

B

2
van deí Heiden-van deí Blom. 3

B J (Beínadette)(v) (
4Prins,

F.J. (Fred) (m)

5Íroost.
l. (lna) (v) 3

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Kraaij,
R. (Ruud) (m)

1

Totaal I \rq



8
1Hage-Barendregl,

M N. (Maaike)

2van der Erik,
P.J. (Piet)

3Lagerwaard,
J. (Han)

4Sommeling,
C. (Cor)

5Wesdoíp,
M (Michelle)

6

J (Jan)

7Warnaer.
J P (Jan Pieter)

8Oudijk,
M. (t'raíianne)

IJacobs,
PE (Petra)

10TeÍlouw.
P (Pete0

l1

12van den Brink,
G. (Geurl)

Liist 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

Reedijk,
D (Dirk)

,

OI(l#
ít

l
l

1

l_l

--.,]

[-[-l4lr



1Canlon,
B (Barl) \ f

I
5

2Klompenhouwer
L.M (Lisa)

3van de Peppel,
S. (Sabrina) \ q

\4van Bíoekhoven-van Mierlo
B.N.D (Renate)

5Onderdelinden.
S E (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon
C. (Cees)

7dén Boer
R.A A (Robert)

8Faber,
A (Alex)

9Bekkeís.
A.J T (Lydia)

10
van der Holst,
D. (Danielle)

't1
Groenewege.
PJ L (Piete0

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

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

u

5.1I
2l

Totaal IEql



IBoos,
S.M. (Servaas) (m) \ o

2Kegel,
F.J. (Fred)(m)

3Meijer.
P (Patrick) (m)

4van Zaale
FP (Frans)(m)

Lijst 13 JA21 Pag.77 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

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

t

c
l

[T-n13]



+
2Kweekel,

A.A. (Adri)(m)

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

Liist 14 GOUD Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Struijs,
J P (John) (m)

a

o

1

il

Totaal TIB



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

Zet in elk vakie één ciiÍer. Began rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

a

1van Buuíen,
M.J (Meindert)(m)

C)
ö

Jansen.
R (Boberl)(m)

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

2

3

4de Jong-Kamst.
S. (Shaíon)(v)

van der Velden
P (Pete0 (m)

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

5

Totaal

F
E
t2

dtr
I



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

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

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

o

LijstnummeÍ en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het veÍschil

I &r Bz 1"8tr+ .3 1, ?.
I

o

tr Nee

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau


