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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 waterschap Hollandse Delta

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Dag Maand Openrnqslrlden (van - lot)

3s r Qrce.neL'r. 3t

L tr? 71104

Adres/localre stembureau

r5 O3 9ot-3

L? OO

o1 3C oo

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

Dag MaandAdres/localre stembureau

'l b Stembureaugegevens tijdens lg.lllng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí TLJd (van _ lol)

Openingslrjden (van - ro0

Datum

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

R De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

II
II
II

1, Stembureau, locatie en openlngstljden

1t

t< D<
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Houd per slembureaulid de tijden bijwaarop hel lid bijde zitting aanwezig was.
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Aanwszig op h€t slembureau

Dag Maand Jaar Tijd (van - lol)
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Vooíellers Achte.naam
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aa ntal qeldiqe stempassen 3qs
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B 66
Aa ntal geldige kiezerspassen c O

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

o
U gaat nu de stembíljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aàntal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembilletten

Tel op +

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

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

o

{(

4. Aantal uitgebrachte stemmen

E ZCt(
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aanta en bíj elkaar op.

D

G

t'lo oH
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
slemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

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

Er zijn méér stembiljetten g€teld. Noteer hoéveel stembilietten er ziin meer geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uilgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hiorondeí clo andeÍe vet*laringen en hel aanlal keet dat dezo situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilieften er minder zirn geteld

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vemeld hierondgr hel aanlal keet dat de ondeBtaando silualies zich hebben voorgedaan

Z

o
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 andere verklaring is voor het verschil
(vemold hierondet de andere ve*latingen en hat aantal keer alal clezo silualies zich hebbon vootgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hioronder hel aantal keet dal de onderstaando situaties zich hebben vooígedaan.



Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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Bezwaren van kiezers tijdens de telling

A \-

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemmíng en telling?
Voorbeelden: een oÍ meer stembureauleden waÍen te laat of zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, hel brandalarm gíng af en het stemlokaal moest worden ontruimd, actíviteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Lgipp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig heden en bijzonderheden

rY C\
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezu,/aren van kiezers tijdens de slemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar.
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kíezers tijdens de telling: een stem wordt onterechl geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de teling is onjuist.

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

Lglge! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die biide telling aanwezig zíjn
Dat zijn in elk geval de voorzilter en minímaal twee andere stembureauleden.

@!9p! U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeílekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuíeauleden

o

o

r)

A!

a^ 
^e

QTL

ttOn

K-

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

C,2

3

4

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

LrislnummeÍ en Liishaam

o

o
Totaal: j q 6 (

vul het totaal in bij Rubriek 4r onderdeel E,

1 Waterschapspartii Hollandse Delta
'"+

2 VVO ,4

3 Parti, van de Arbeid (P.v.d.A.) sq

Z\
5 CDA g

6 Hollandse Delta Natuurlijk t4
7 Water NatuuÍlijk t6
8 Staatkundig Gereformeerde Parti, (SGP) I

9 Christenunie t.<

'10 AwP voor water, klimaat en natuuÍ q
í1 BBB

,ó

12 Partij voor de Dieren 9r
13 JA21 )d
í4 GOUO ()

í5 Belang van Nederland (BVNL) LZ

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

4 50PLUS
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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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*?À= Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal

Dee[ B

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

Teltafelnummer

O 6"€"à

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij te[verschitten)

3 5 L

,€ ,/. t/r'sgr- 8na1

{t. hhq/,.."' ,E
M)rr^u

Waterschap Holtandse Delta

f
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau ' ,)

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, 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 3/f
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

a c C)

Het aanlal toa de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E lm
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G 5 I

o
'Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebncht bii elkaar op.

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4

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

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

0 Nee, er is een onverklaaíd verschil. Ga verdeí met het vervolg van rubriek 3

4tt

F r

/u,

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

'1. Aantal toegelaten kiezers

66
Aantal geldige kiezerspassen

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Het lotaalaantal getelde stembiliefien ( E + F + G = H ) 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 4.2 3+s
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas) 4.2 66
Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere geneente) c.2

Het aantal tot de slemming loegelaten kiezerc door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met Íubriek 4

o tr Nee, eÍ zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetlen geteld.

Hoeveel stembiljeften zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o

-2 

e, t 1 - //, y' /i' Ka-o, -c,/).r.., /,1 12.
t',r,/-c/Z) , / {r*;/é'ZA,ZË

/ r //7 /// ,/

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

4rto.2

1

1

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermold hiercndeÍ de andere ved<laingan en hoa vaak er sprcke van was)



4. Bij gecombineerde stemmingen

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

p ttee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer híer het aantal stembiljetten, dan wel slempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetrotíen.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o
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Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zel in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met hel laatsle ciiter

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Sioukes,
w.A. (wim) (m)

R'jsdiik,
C.L.K (Cicilia) (v)

Kalle.
J H. (Hans)(m)

Wesdorp
A A (Aíie) (m)

Pag.5 van 20

2

3

o

o

26Ívloorman.
C (Chris) (m) )

27Wesdorp,
M.G.J. (Mayke) (v)

Westbroek.
H (Henk)(m)

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

) r
6

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

/ I
,

de GÍaaí-
van Lith,
K.J. (Karen) (v)

7

8Kumas,
É (Fatah) (m)

Speelman,
N4 (N,larl) (m)

Ooslerlee,
R.J.B. (Rob) (m)

't0
van Eqmond,
W.A. (Willem) (m)

11Smuldeís-Eveís.
R.J. (Rosalie) (v)

Kromhout.
M (Maaíen)(m)

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

12

13

't4

Heiindijk,
H. (Bert) (m)

Verhoíst.
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M P (Marcel) (m)

de Snaijer,
J. (Jan)(m)

16

17

Kraienbíink'Meinds
J. (Janneke) {v)

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

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

r8

t9

20
L

"l

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

21van der Sluis.
B H. (Bas) (m)

Vermeer.
A (Alice)(v)

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

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

24

25

.<,

/

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

,|

1 -

I
4

5

6

tZmSubtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cajíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Diimars.
T E. (Teíy) (v)

2

Peëterman.
T.A.G (Theo) (m)

3

o

o
Ouwerkerk.
A (Aa0 (m)

19

,
van Oorschot.
J J.M. (Frank) (m)

4
*

,
4Veenhurzen.

H.B. (Bertine) (v)

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

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

7Draesprong.
J W.J. (Jan Willem) (m)

8Goudriaan.
R (Richard) (m)

Wilbínk,
J (Jorinde) (v)

10Speters.
D (David)(m)

1lNoordermeer-Swemmer,
MCA (Ílneke) (v)

12van de Vreede.
M.L ([4arijn)(m)

13Beíning-
Van Oostveen
C.M (Tini) (v)

14Boom.
W N.4. (Werner) {m)

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

16de Kool
A.J (Aad)(m)

'17van Noort.
H.L.A (Leon)(m)

18van Arkel.
P (Peler) (m)

Totaal

Í

/

L

ll
ltl-I

l-l4v



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één ci,Íer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

3 6
1Wiersma-

den Dulk,
H H. íHennie) (v)

2van Lammeíen.
J. (Joris) (m) llt

/ /
3Verbeek.

J. (Johan) {m)

4Lievense,
T. (Tom) (m)

5Schaap.
W (Wytze) (m)

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

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

6

7

I
I8'I Hoen.

P W (Pelra) (v)

IRobbemond.
J.M (Jan)(m)

10Stengs-NrjhoÍ.
J. (Hanneke) (v)

11van den Ouden,
A P (Adí) (m)

12van Stijn,
B. (Bernhard) (m)

13Kickeít-Schotling,
D A. (Dorien) (v)

14Geerlings
H (Haíy) (m)

Tolaal T-VA



1van Scheijndel.
A.N M (Nico) (m) 5

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

7
7
4

3Velders,
tr.C. (Riet)(v)

Liist 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

O

Pag. 8 van 20

Totaal ,t va



Liist 5 CDA
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met hel laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

?
Winkels,
B B.TT. (Branco) (m)

Wegman,
G J.M (Mariin) (m)

1

2

I3Hartmann.
J.J.M (Josephine)(v)

van den BeÍg.
H (Henk) {m)

de Kleík,
A (Arie) (m)

4

5

Oostenriik,
T.C. (Theo)(m)

van Gelder
L A (Leo) (m)

6

7

L8van Kampen,
W E. (Wim) (m)

4
9van der Heijde-Keijzer

M. (Marcella) (v)

10van de Pol.
M. (Max) (m)

van der Schaaí.
D (Dirk) (m)

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

11

12

13Keijzer-Weslhoeve
E.B. (Liesbeth)(v)

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

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

16Boeter.
J.P (Jan) (m)

gTotaal

---T--------_I
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Zet in elk vakie één cijter. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besteís.
M.J. (Ria) (v)

Horstmeier.
PH. (Piet Hein) (m)

26

Steehouv!er
H J (Henk) (m)

2 Schep,
J. (Jan)(m)

27

van lvlaurik-de Graaí,
M J (Marjo) (v)

3 Baad,
I (les) (m)

28

Overwater,
L A (Leen) (m)

4

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

5

van Nes-
de Man,

6

P Petra

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

7

Boelhouwer,
N P (Nathalie) (v)

I

o
Quak.
A. (Aarl) {m)

I

Fabeí,
J. (Jacob)(m)

't0

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

11

Olijve,
K (Rien)(m)

12

Bosman,
C J. (Celeste) (v)

13

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

lLl

Heiindiik,
til ([Iaarten) (m)

15

Steehouwer.
M A (Michel) (m)

16

17 Pikaart,
L. (Leon) (m)

42

o
Middendorp,
WAA (Wrm)(m)

18 Huber,
J. (Johan) (m)

43
van Stappen
A (Aíie) (m)

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

,9

Arnold,
E R (Ed)(m)

20

/
21

{m)

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

22

van líauíik.
S.C (Simon) (m)

23

Hollerhues.
F.W. (Frank) (m)

24

/

van de Zande
F (Ferdinand)(m)

31

29

30

32

33

Boodzand,
J (Johan)(m)

Vírienhoek
WC (m)

Biemond.
W (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)

/
34

35

36

Sleehouwer.
M. (Marian)(v)

van Maurik.
A L. (Adíe)(m)

den Díjver,
N A J. (Jan) (m)

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

Schelling,
G J (Berl) (m)

39Boender.
H. (Henk) (m)

Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

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

41

40

/

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

van de Lrnde.
C B. (Cor) (m)

25

1

1

l

l
1

I
l

/

-

-l

E

-l

[-[-[3ltla
Subtotaal 1 TNTVI
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Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

Zet in elk vakje één ciirer. Begin rechls, met het laatsle ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

tMollema.
A. (Anne)(m)

oÍsl. 26

rnsl)(m)

Wilkens-
van Geloven

2 I Gielbert,
L (Leo) (m)

KR Konnre
3 Veíhagen,

D J (DiÍk)(m)
Korf
W. (Wiesie) (v) 3

.t Mesker,
C. (Cees) (m)

29
van der Horst.
S.J.J. (Servaas)(m)

5 Zilverberg.
L. (Bartjan)(m)

30
Paler-von Wasseíthal
MJ (Marian)(v)

6 van der Ree.
A H (Aíne)(m)

31
Lucas,
R (Beye4 (m)

7
A.E (Anneke)(v)

32
de Neef-Scholte
t',4. (Miriam) (v)

Hopman,
U. (Mark) (m)

I Bouweí-
van Schie,

33

o F Femke

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

I Seriese,
L. (Lennard) (ín)

34

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

10 Kruil.
R. (Bik) (m)

35

Kooijman.
A. (Arie) (m)

Í1 Briggeman.
T.M. {Theo) (m)

36

van den Bogerd
P (Pete0 (m)

12 Brouwer,
A. (Aard) (m)

Tanas.
PE. (Peggy) (v)

l3 Haan
R.E.P (Bob)(m)

38

SlachteÍ
E.J (Ellen) (v)

14 van I Zelide.
C (Kees) (m)

39

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

l5

van den Berg,
LI (Manon) (v)

l6 Scheíbeijn,
P P (Flip) (m)

41

Kik,
M (Binus) (m)

van Burgel,
D (Dirk) (m)

42

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

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

43

Kleinpaste.
G.J (Gertian) (m)

't9 Klok.
l.F. (les) (m)

44

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

45

van Oort.
l. t'/'1. (lneke) (v)

21 I 46

Burter.
H J.w. (Hein) (m)

Schuutmans
TJ C. (Theo)(m)

47

Blauw
N. (Nienke) (v)

Kalkman.
R.C. (Raymond)(m)

48

Blokhuizen.
A B (AlÍred) (m)

24

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

49

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

50

/

40Bool,
G. (Gerben) (m)

TTVI
Kievit,
J (Joost) (m)

1

4
I
II
l

H
tr
il
T

l

1lltl
++
1]]
TIA
Trfe

17

N,lout,

P (P'et)(m)

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

l l
l1

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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1de Jong,

4
2Staat,

B. (Beít)

3Visser,
[/ L. (Thijs)

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

5Grinwis,
PC. (Peter)

6Houweling,
A. (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C A (Kees)

IBreedveld,
J.S. (John)

IHoogendooÍn,
P. (Peter)

10Kardux.
A J (Aren-Jan)

't1
van der Linden.
A (Arie)

12Lekkerkerk,
F.J. (Frank)

13van Gurp,
A T (Adrie)

14Matze,
J.K. (Johan)

í5Kranendonk,
P (Pete0

í6Born,
A.G.M. (Maíco)

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

18Stoop,
TA. (Teunis)

Liist I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag. 12 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

LTotaal



Lijst 9 ChristenUnie Pag.13 van 20

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cajÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Scheeímeijer.
H J P (Haíy)

Verkaik,
J W (Job)

2

o

o

Bobijn,
P (Piet)

22

Fróling-Kok,
J A (Jantien)

23

l

9

3

4

5

6

7

Goeíee,
A (Andie)

Schneideí,

Ooslía,
A (Arien)

Tanis-Kerjzer
P M (Elma)

de líoed,
M.J (Bini)

IIHoutman,
E E (EÍrca)

/
10

Iden Hollander
D (Dirk)

Tebrugge.
B.J. (Beínaíd)

van Heemsl
J P C. (Stan)

12Hoek,
G.M. (Gerto)

13den Hartog
J (Johan)

14Pipping.
C M (Conny)

15Spaans
E.J M. (Erik)

't6Bestman,
D.J. (Dirk Jan)

5
17La Rose

[í B (Maikel)

18Grinwis-Driesse.
L4 N. (L4iranda)

van der Duiin Schouten,
J. (Jacob)

Kooínneef
lV.C. (Marco)

l9

20

21Sies,
S J. {Selkin)

Totaal
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Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Zeiil.
FJ (Fokke) (m)

Kraaij.
R. (Ruud) (m)

Pag. 14 van 20

2

o

o

*

van der Herden-van deí Blom. 3

B J. (Bernadetle) (v)

/

/

Píins,
F.J (Fred) (m)

4

5Troost.
I (lna) (v)

6van Zeijl,
B (Bas) (m)

qTotaal



4_

7
3Lagerwaard,

J (Han)

4Sommeling.
C. (Coo

t)5Wesdoíp,
M (Michelle)

6

J. (Jan) /
7

J.P. (Jan Pieted

/
8Oudijk.

M. (Maíianne)

IJacobs.
PE. (Petía) I

4
't0

Terlouw,
P (Peter)

11Reediik
D (Oirk) I

12van den Brink,
G. (Geurt)

Liist 11 BBB Paq. 15 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Hage-Barendíegt,
lÍ.N (Maaike)

van der Eaik,

P.J (Piet)

2

o

O

6 /Totaal
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Lijst ï2 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandldaalnummeí

Pag. 1.ó van 20

o

o

/ I1Canton,
B (Bart)

2KlorÍpenhouwer
L.N,l (Lisa) I

3

2van Bíoekhoven-van Mierlo. 4

B N.D. (Renate)

I5Onderdellnden.
S E. (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon
C (Cees)

7den Boer,
R A.A. (Bobert)

8

/
I

10
van der Holst,
D.lDanielle)

llGroenewege,
PJ L. (Pieled

3 ?

van de Peppel,
S. íSabrina)

Faber
A. (Alex)

Bekkers
A J T (Lydia)

I

lTotaal



t)
4 d

Kegel,
FJ (Fíed) (m)

3[,1eijeí,

P (Pakack) (m) 3
4van zaalen,

F P (Frans) (m)

Lijst 13 JA21 Pag.77 van 20

Zel in elk vakie één cljíer. Begin rechts, met het laatsle cijÍer.

Roos,
S M (Seívaas) (m)

r

o

O

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1
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Oaamen,
J.K. (Ja@ues) (m)

Liist 14 GOUD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Skuijs,
J P (John) (m)

Kweekel.
A.A. (Adri) (m)

Pag. 18 van 20
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o

o

o

1

l

Totaal



Pag. 19 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

3

de Jong-Kamst
S (Sharon)(v)

4

van dér Velden.
P (Pete4 (m)

5

Dedert
W J (Wybíen) (m)

6

o

o

4 Jt
van Buuren,
M.J (Meinderr) (m)

Jansen,
R (Robert) (m)

2

/, 3Totaal

Liist 15 Belang van Nederland (BVNL)
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

ls eÍ voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

R Ja -> vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

o

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil
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vastgesteld
door
stembureau


