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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

'1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Ste m b u rea ug egeve n s tijdens stemminq

3 15 o3 {olS
AdÍeí ocatle slembuíeeu

AdÍes/locane siembureau

Dag Maand

Oag Maand

o 6 l-:o )..\ Qc

(van . rot)

o
rt

1b Stembureaugegevens tijdens !C!l!.ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag lvaand Jaar Tiid (van ' !ol)

Datum I o5
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

a §óe tetting vond in het stemlokaal plaats.

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

o3 ko

Openingslijden (van - lol)

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

ll T3

O,'tàp tula

[T t
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2. Aanwezigheidstembureauleden

Voo etl6ís Achlemaam

Vooílellers AchteÍnaam

lleÉ Achleínaam

\ c
t,(a

j 'o 6 }o l§ E;-r

0() kt
0b lbc

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

Aanwezig op het slembureau

Deg Meand Jàet

\,J $-,:Jt"c

o SHIFT 2:
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'LD L>

c'L3

D6 9o
Trjd (vaó - lol)

Ttd (van - lol)

,tS ,\ ()
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Dag Maand
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Zo tÍ

SHIFT í:
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aa ntal geldage stempassen

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

s33
B 73

Aa ntal geldige kiezerspassen c O

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

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

E 53q
F

^L

o

G 5

^

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljeften tellen 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.

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H (
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3. onderdeel D) en het I uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

D NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
a )A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak nderstaande situaties
heeft geconstateerd

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermelcl hietundeí hel aanlal keer dal de onderstaande silualies zich

o

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

Mogelike verklaringetl voor het verschil
Vermeld hiétundeÍ h?t aanlal kaor dat da onde6laande siluaies zich hebben vooÍgodaan

o Aantal keren dat een líiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat gr een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen Ét er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vemold hey'ndet de anclere vertbfingen en hel aenlal keer dàt dèze situàlies zich hebben voorgedaan)

7

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

EÍ zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er zUn

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

t, 
heböen daatl)x"Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil

(vameld hieronder de anderc ve*laíingen en hel aantal keer dal de,/r, I
alies z

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

Er ziin minder stembilietten Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld



6. Bezwaren van kiezers

o
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voobeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het ste
er staat meer dan één persoon in een slemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een ste rdt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, hel resultaat van de telling wordt niet bekendgemaa

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. als hel stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bez

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van k
er die dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de ste

Bezwaren v

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden lijdens 'emming en lelling?
Vooheelden: een of meer stembureauleden waren te t ol zijn niel gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en stemlokaal moest worden ontruim d, activiteiten in ol
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer

Omschrif de onregelmatigheden of biz en venneld vaak hier sprcke van was

L9!9p! noteer geen persoon ens van kiezers

Onregelmatig heden en nderheden

o 7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

is moeilijk bereikbaar,

resullaat van de telling is onjuist.

kiezers tijdens de telling
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Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vootzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

4!98 U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

r
LNtc

Namen slembureauleden

\ 4" 16;sQ-sm\A
Erlo r[-\ E

o . K,o\irtJ 7tc
fïrsof

gNNE. YSZ

L

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2

3

4

5

6

7

1

I2
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

I Waterschapspartii Hollandse Delta a
2WD 5?
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) T1
4 sOPLUS 3s
5 CDA ts
6 Hollandse Delta Natuurliik TT
7 Water Natuurlijk ?t
I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) I
9 ChristenUnie 2E

í0 AWP voor water, klimaat en natuur r\
í1 BBB I
l2 Partii voor de Dieren 65
í3 JA2í s1
14 GOUD 5

15 Belang van Nederland (BVNL) b

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

LijstnummeÍ en Liislnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4. onderdeel E.

o

o
Totaal: IIIt-llÈr

ffi|l
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a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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3 6 4
Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Detta

Dee[ B

In te vulten door het tetteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

4b2

Tafelleider

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

o

MlT lL*t

Stembureaunummer

Tettafetnummer

Naam

ELso son der \tieu
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stombureau afzonderlijk dezo bijlage in.

tt

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld dou het stembureau (zie rubriek 3 van het pr@es-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A bZZ
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B ?8

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantat aot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het gemeentelik stembureau/stembureau vooÍ het
openbaar lichaam.

Aantal stembilietten met een geldage stem op een kandidaat E 5964
Aantal blanco stembiljeíen F \2

a Hea totaalaantal getelde slembiljetten ( 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 aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Nae, 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 verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

c o

6m

2. Aantal getelde stembiljetten

G 5

@eu

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

a. Ga verder met rubriek 4

Nummer stembureau

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

Í. Aantal toegelaten kiezers

o

Aantal ongeldige stembiljetten

6tt

I
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Naar aanleiding van het geconslateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewrzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

4,2 5Z'
4.2 ?8

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe slemmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming loegelalen kiezers door het gemeentelijh
slembureau. Íel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ö

6rt

o
Íh Ja. Ga verder met rubriek 4

C Nee, eÍ zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

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

vaak hiet 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 heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring vooÍ het verschil?
(vermeld hieronder de andeíe ve*laingen en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

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

c.2

tr Nee, er zijn mindeÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

D ee

Ja, er zijn sternbi ljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbew|zen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen per liJst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

o



Laist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

26Mooíman.
C. (Chris)(m)

27

Westbroek.
H (Henk)(m)

29van Rhijn-
de Geus,
L. (Lenv) (v)

1

1Sjoukes,
w.A. (Wim) (m) Ij

1 0
Rrjsdijk,
C.L K (Cicilia) (v)

Kalle,
J.H. (Hans)(m) 0

4Wesdorp,
A.A. (Aíie) (m) 1

I5van Brugge.
Pt\4 J. (Paola) (v)

6Octerleè
B.J.B. (Rob) (m)

1
7deGraafÍ-

van Lith.
K J. íKaren) ív) t

p8Kumas.
F (Fatrh) (m)

+
Speelman,
M (Marl) (m)

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

10

0

1
11Smuldeís-Evers,

R.J (Rosalie) (v)

12Heijndiik,
H (Bert) (m) 3

l3KÍomhoul.
M (Maarten) (m)

14Boeren-de Snaiier.
A A A (Anneke)(v)

15Veíhoísl,
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M P (Marcel)(m)

de Snaijer,
J. (Jan) (m)

16

17

í8Kía,enbrink-Meinds,
J. (Janneke) (v)

19de Jonge,
J.M l,/l. (Jos) (m)

20de Bruine,
M W. (Wilma) (v)

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

Vermeeí,
A. (Alice) (v)

,-.\

DWC (Dron)(m)

24't Mannelje,
J.J. (Johan)(m)

25Fit,
J.F.J. (Jan)(m)

Subtotaal í Subtotaal 2

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

23

lrl
Totaal (1 + 2)

Fffi
T- ilu



1van Ooíschol.
J J.trr. (Frank) (m) t q

3
2van Ditmars.

TE (Ierry) (v)

Peelerman,
TA G. (Theo) (m) \ \

\
4Ve€nhuizen

H B. (Bertihe) Ív)

5Noorlman,
H.J (Hein)(m)

6B@nder.
H.0. (Heleen) (v)

7Díiesprong,
J W J. (Jan wrllem) (m)

8Goudriaan.
R (Bichard)(m)

IWilbrink,
J (Jorinde) (v) 5

10Speters.
D. (David) (m)

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

12van de Víeede
M L {Mafljn) (m)

13Beíning-
Van Oostveen,
C.lV. (Tlni) (v)

14Boom.
W M (Weíne0 (m)

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

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

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

18vanAíkel.
P (Peleí)(m) \

19Ouwerkerk,
A. (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. ó van 20

o

o

1-

t

--.,]

Totaal ffi



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cliÍer. Begin rechts , met hel laatsle cijler.

Naam kandidaai &
kandidaalnummer
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o

o

"')J bq
IWiersma-

dgl Dulk.
H.H (Hennie) (v)

2van Lammeten,
J. (Joris) (m) \ I

\ h2
3Veíbeek.

J. (Johan)(m)

4Lrevense
T (Tom) (m) \

5Sóaap,
W. (Wytze) (m)

r-{

a5
6van den Berg,

J J (Job) (m)

7van der Linden.
CAC (Lieke)(v) 2

L
I't Hoen,

P W (Petra) (v)

Bobbemond.
J M (Jan)(m)

Stengs-Nijho,,
J. (Hanneke) (v)

't0

12van Slrjn.
B (Bernhard){m)

l3Kickert-Schoning.
D.A. (Dorien) (v)

Lt
14

van den Ouden,
A.P (Adí)(m)

11

Geerhngs

L 
H. (Haríy) (m)

Totaal ljl'Tffi



5
1

1

3Velders,
[, C (Riel)(v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijreÍ

Nsam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

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

Zondervan.
N.M (Natasja) (v)

Totaal Hl ] ]



1Winkels.
B B.TT. (Branco) (m) I

2Wegman,
GJM (Maíijn)(m)

11_
4van den Berg.

H. (Henk)(m) l

I
5de Klerk,

A. (Arie) (m)

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

L7van Gelder.
L A (Leo) (m)

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

Ivan der Heijde-Keijzeí,
M. (Marcella) (v)

10van de Pol.
N,l (irax) (m)

11van der SchaaÍ.
D (Dirk) (m)

12van deí Pols,
L C P (Leo)(m)

Keijzeí-Westhoeve
E.B. (Liesbeth)(v)

14van deí Velde.
J C.J. (Joao (m)

15van Rossum
N A (Ellen)(v)

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

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 20

o

o

\ STotaal

Hartmann.
J J M (Josephine)(v)

13

---t----



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 10 van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Schep.
J (Jan) (m)

29

Raad
l. (les)(m)

Rood2and.
J (Johan) (m)

Vrijenhoek
wC (m)

Bremond
W. (Willem) (m)

3'l

32

41

o

o

de vogel
J. (Jan) (m)

Steehouwer.
M (Marian) (v)

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

Pikaart,
L. (Leon)(m)

33

34

42

Ide Sutter- Besters
M.J. (Ria) (v) I ,],\,

2Steehouwer
H J (Henk) (m) 0

0
3van l'raurik-de Graaí

irJ (MaÍjo) 1v)

4

5Klapwijk,
J.D.B. (Jurgen) (m) 1

6van Nes-
de Man
P lPetra) ív) 0

7van der Meeí.
R.C.J.H. (Rob) (m) j_

0

1

Boelhouwer.
N.P (Nathalie)(v)

10

8

Faber,
J (Jacob) (m)

Ouak,
A (Aart) (m)

I
1'lBendeís,

J PH N4. (Jos) (m) 1

12Oliive,
K. (Rien)(m) 0

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

den Hollandeí.
C A (Kees) (m)

Herjndijk
M (Maarten) (m)

14

l5

16Steehouwer.
M.A. (Michel) (m)

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

18van Stappen.
A. (Arie) (m) 1

19Doedens.
E.H. (Eimert) (m)

21

20Aínold,
E R (Ed)(m)

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

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

Holterhues,
FW. (Fíank) (m)

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

24

25

26Horstmerer.
PH (Piet Hein) (m)

30van de Zande.
F (Ferdinand) (m)

35van Maurik.
A.L (Adrie)(m)

36den Drijver,
N A.J. (Jan)(m)

37Kloet,
A (Adriaan)(m)

38Schelling.
G J (Bert) (m)

39Boender.
H. (Henk)(m)

40Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

43Hu beÍ,
J (Johan) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

LTotaal (1 + 2)

OverwaleÍ,
L A. (Leen)(m)

l

17

_H

l

l
[l []Iil U

1



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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Gielbert,
L (Leo)(m)

Verhagen,
D.J. (Dnk)(m)

2A

29l\resker,
C. (Cees) (m)

o

o

Briggeman,
lM (Theo) (m)

Brouwer,
A. (Aard) (m)

Haan
R E P (Rob) (m)

van I ZelÍde.
C (Kees) (m)

Klok,
I F (les) (m)

Mout,
P (Piel) (m)

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

36

38

39

37

46

47

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

Bood,
E.C (Eline) (v)

Schuurmans.
Í.J C. (Theo) (rn)

44

45

48

49

50

IMollema.
A. (Anne) (m)

I 2
Wilkens-
van Geloven.

Koí.
W iwiesje) (v)

2

3

KB Konnie)(v)

4van der Horst,
S.J.J. (Servaas) (m)

PateÈvon Wasserthal.
i,4.J. (Marian) (v)

L(rcas,
B. (Reyer) (m)

6

I

de NeeÍ-Scholte
lí. {Mjrjam)(v)

dè Looí
A E (Arend) (m)

7

8

I

Hopman.
M. (Maík) (m)

Hottinga
FH H (Folkert)(m)

Kooíjman,
A. (Arie) (m)

10

11

12van den Bogerd,
P (Peter) (m)

r3Tanis,
PE. (Peggy)(v)

14Slachteí.
E.J. (Ellen) (v)

15Bietvelt,
V.S. (Vincenl)(m)

Fouserl-Poedeí.
C.M.C. (Claudia) (v)

16

17

't8

van den Berg.
M. (Manon)(v)

Kik.
M. (Binus)(m)

19Klsinpaste,
G.J. (Genjan) (m)

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

21van oort,
l.t\r. (lneke)(v)

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

Blauw
N (Nienke) (v)

22

23

24Blokhuizen,
A.B (Alked) (m)

25van den Hout
A.Y (Annemaíie) (v)

Baaphoíst,
É.P (Ernsl) (m)

Zilveíbeí9,
L. (Bartjan) (m)

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

31

30

35

32

33

34Seriese,
L. (Lennaíd) (m)

Kruit,
R (Rik) (m)

A E. (Anneke)(v)

Bouwer-
van Schie.
F (Femke)(v)

40Boot,
G. (Geíben)(m)

41Scherbeiin,
PP (Flip) (m)

van Burgel,
D (D'ík)(m)

43Steegh,
J.P B.M (John)(m)

Z

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Kievit,
J. (Joost)(m)

Lijst 7 Water Natuurlijk

26

\

+L t---

l

I
4

t

Totaal (1 + 2) t_r
E
lila

I



1de Jong, tt
2Staal,

B (Bert)

3Vrsser.
N4.1. (Íhijs)

4van den Berg,
A.PJ. (Albeít-Jan)

5Gíinwis,
P C. {Pele0

6Houweling,
A (Adri)

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

IEreedveld,
J S (John)

IHoogendooín,
P (Pete0

10Kardux,
AJ (Aren-Jan)

11van der Linden,
A (AÍie)

12LekkeíkeÍk,
FJ. (Frank)

13van GuÍp,
A T. (Adrie)

14Matze,
J K (Johan)

't5
Kranendonk.
P. (Peteo

16Born,
A G M. (Marco)

17den Beslen
AJ (Aart-Jan)

18Stoop.
TA (Te'.rnis)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.L2 van 2O

a

o

Totaal

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

-...]

E]



Zel in èlk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaainummer

Pag.13 van 20

o

o

1Scheermeijer,
H J.P (HaíÍy) ) 3

2VeÍkaik.
J W (Job)

Goeree,
A (Andie)

4Sóneider
W (Willem)

5Oostra.
A. (Arjen)

6Tanrs-Keijzer.
PM (Elma)

)
L-

?de líoed.
tí J (Brni) L

8Houlman.
E E (Enca) 3

Iden Hollandeí,
D. (D'rk)

r0Tebrugge,
B J. (Bernard)

11van Heemst.
J P.C (Stan)

12Hoek,
G.M. (Gerto)

13den Hartog,
J (Johan)

14

l5Spaans,
E.J tí. (Eíik)

16Bestman,
D.J. (DirkJan)

t\La Rose,
M.B. (Maikel)

't8
Grinwis-Driesse.
M.N (Miranda)

19van der Duijn Schoulen,
J. (Jacob)

20K@rnneeÍ,
M C (Marco)

21Sies,
S J. (Setkin) 3

22Robijn.
P (Piel)

Fröling-Kok,
J A. (Janlien) I

L (.)Totaal

Lijst 9 ChristenUnie

Pipping,
C.M. (Conny)

17



11

,|
\an Zeijl,
FJ. (Fokke) (m) \

2Kíaaii,
R. (Buud) (m)

van deí Herden-van der Blom. 3

BJ (Bernadette) (v)

4Prins,
F.J. (Fred) (m)

5Troost,
I (lna)(v) 1

6van Zeijl
B (Bas) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.74van20

o

o

\ +

2

Totaal



.q
tr,IHage-Barendregt,

M.N. (t!4aaike)

2van der Eijk,
PJ (Pieo +

3Lagerwaard
J (Han)

1
4Sommeling,

C. (Coo

5Wesdoíp,
M. ([.4ichelle) 3

6

J (Jan)

7

J.P (Jan Pieteo

IOudiik,
t\4. ([rarianne)

IJacobs,
PE (Peka)

l0Terlouw,
P (Peteo

11Beedijk,
D (Drrk)

12van den Brink
G. (Geurt)

Liist 11 BBB
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kendidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

ITotaal

1

I
_E

fl
l



Laist 12 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

3 o
ICanton,

B (Bart)

2Klompenhouwer
L M (Lisa)

I L
3van de Peppel,

S. (Sabrina) )
no

I

van Broekhoven-van Mrerlo. 4

B.N.D. (Benate)

5Onderdelinden.
S E (Suzanne)

6Vendeíbos'Lambinon
C (Cees)

7den Boer.
R A.A. (Robeí)

I

IFaber,
A. (Alex)

IBekkers,
A.J.T. (Lydia)

't0
van der Holst.
D. (Oanielle)

11Groenewege,
PJ.L (PÉted

b

It

I

Totaal q



,|
Roos.
S.M. (Seívaas) (m) q 0

8
Kegel,
FJ (Fred) (m)

3Meijer,
P (Patnck) (m)

.,1

8
4van zaalen.

F P (Frans) (m)

Liist 13 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Pag. L7 van 20

o

o

Totaal
L ffi



5
Stuijs,
J.P (John) (m)

2Kweekel.
A A (Adri) (m)

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

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

-l

Totaal tr



) 0
1VAN BUUíEN.

[il J. (Meindert) (m)

1

2Jansen
R (Robert) (m)

.L
3Bronwasser.

M.E J. (Maíc)(m)

4de Jong-Kamsl,
S (Sharon) (v) 0

6
5van der Velden.

P (Peteo (m)

6Dedert.
W.J (Wybíen) (m)

II

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet ln elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cljÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

a

\ 0

T

Totaal



Pag. 20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er vooÍ een of meer lijsten sprake van een verschil tussen 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

d Ja -, vrl de ,"volgende tabel in en geef zo mogenk een verklaríng

o

o

Lijstnummer en
-naam

LUsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Li.isttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

WD 3z 3b er}.t srern \DOr ?UDÀ bg
P\DA 7tl 16 ?rÈ +ussen rlVD & ffi§-Í".\"
uff€c
trCi\t frrf\\K

/- /1La 2L ZN S\EIN \DDT D\DA bU

Reactie gemeentelijk slembureau op het verschil


