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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 Openinqslijden (van ' tol)Adres/locatie slembuíeau

? a /<,tr+ i -t sr L't1t1 [í( í

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maahd Jaat

,l rr 2o23 ojL 3ct

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

AdÍesllocate slembur€au Dag Maand

t rl0O

Op€ningsildeh (van - lot)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Tijd (van - lot)

Dalu rr ot jttLL z)

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ELDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

tq 'Z tr't 1 Cr/

[-T-t [-T--t [-T-t
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.
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2. Aanwezigheidstembureauleden

SHIFT í:
Aaówezrg op het slembureeu:
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

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

Aantal geld i9e kiezerspassen

/

B LT
c I

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgelelde stemmen moet gelijk zijn aan het aanlal 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 onqeldige stembiljetten

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

ls het aantal loegelaten kiezers niet gel|k aan het aanlal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

E

F

G L

3. Aantal toegelaten klezers

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

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

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

17 NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
A )A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(verfielcl hierondet de anderc verklatingen en het aantal keoí dat deze siluatios zich hebben voorgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke ve*laingen voor het verschil
Vemeld hierondet hel aantal keet clat do ondorslaando situaties zich hobben voorgadaan

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 andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermald hieronder de andere verklàringen en hel aantal keet alal aleze silualies zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vemeld hieronder hel aanlal keer dal de onderslaande sttuaties zich hebben voorgedaan.
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Bezwaren van kiezers6

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin 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 kiezers tijdens de telling: een slem 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.

Lglj'p! 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 te laat of zijn niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruímd, activiteiten ín of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijí de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

L9!9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzondèrheden

dt,UfiIT .Qau\harlÉ , O,'( t tlrlu, t,u tzl q -Aulil

F,u- r"l bA uq.[.| h,.L , "...* L /tro(.
t^

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteet in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Nanren stembuíeauleden

a

o

O ?aer[",u\,
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cQYr

r/hy f4i o011

orO C-\-I

a ,'^\^rl.^, L^

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

glgE U vu in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

I

2 ft(- '.rr,., Cop.l,l I
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrtslnummer en L lstnaam

o

o Totaal:

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

í Waterschapspartij Hollandse Delta

2WD

3 Paíij van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 sOPLUS

5 COA

6 Hollandse Delta Natuurlijk

7 WateÍ Natuurlijk

8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

9 ChristenUnie

í0 AWP voor water, klimaat en natuur

í1 BBB

í2 Partij voor de Dieren

13 JA21

14 GOUD

15 Belang van Nederland (BVNL)

-T-[[
+
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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=
Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hottandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

ÀD s

Naam

Tafe[leider

A

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

6
a

o

,.1,(

3 6

f R.+

I 3, Go."r.6 r b\q,.

Q. ua^", t

UJ

Gemeente
Rotterdam

Tafelcontroleur



Uitkomsten per stembureau

Vul voor èlk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 3 L
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, Yult u dat in) Rr..t-*s voordo. 15

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

Aantal geldige stempassen A 393
B 25

o Aantal geldige kiezerspassen

Hea aantal tot de stemming loegel aten kiezérs ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk slembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembilietten met een geldige stem op een kandidaat E ffi
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G

D Het lotaalaantal getelde stembiljetlen ( E + F + G = H ) ,.,,t 
4'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uilgebracht bij elkaar op

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

É Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal st€mbiljetten in dat meeÍ

of minder is geteld, en neem de veÀlaringen over. Ga daama veÍder met rubriek 4.

1. Aantal toegelatén kiezers

c

2. Aantal getelde stembiljetten

F +

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

Pagina 2 van 20

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

t

4tOo

Uo0
+
2z

H í-\-q

tr Nee, eÍ is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeenlelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente)

4.2 3q3
s.2 25
c.2

I

Het aantal lot de stemming loegelalen kiezers door het gemeenÍelijh
stembureau. Íel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljellen (rubriek 2 onder H) gelik?

qrg

o
[Í Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

( Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zi,n er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

ö2fi

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?

*.

I
-\
-z

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

o.2

141

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een andere verklaÍing voor het verschil?
(veineld hiercnder de anderc veÍklaÍingen en hoe vaak et spíake van was)



4. Bij gecombineerde stemmingen

Pag.4van 20

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

(ruee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezeÍspassen 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

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

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lust en per kandldaat
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Lijst 1 Waterschapspartii Hollandse Delta
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjo0kes,
w.A. (wim) (m)

Mooíman
C. (Chris)(m)
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Bijsdijk.
C L.K (Cicrlia) (v)

2

3

4

5

6

7

8

I

't

26

29

Kalle,
J H (Hans) (m)

Wesdorp,
A A (Arie) (m)

van Bíugge,
PM.J. (Paola)(v)

van Bhiin'
de Geus.
L Leny)(v)

KJ Karen

o
Kumas,
F (Fatih) (m)

Speelman,
[í (Mart)(m)

van Egmond,
W A (Willem) (m)

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

de Graaí-
van Lith,

Smulders-Eveís.
B J. (Rosalie)(v)

Heijndijk
H (Berl) (m)

Kíomhoul.
M. (Maarten) (m)

de Jonge.
J.M.t\,!. (Jos) (m)

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

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

Vermeer,
A. (Alice) (v)

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

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

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

trw

6t

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M P (Marcel) (m)

o
de Snarler
J (Jan)(m)

10

l1

12

13

14

15

l6

17

't9

21

20

22

23

24

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

2AWestbíoek.
H (Henk)(m)

L

w 1Z LSubtotaal 2

Tolaal (1 + 2)

Frt,

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

DAW

fr

6r

Kíajenbrink'Meinds,
J. (Janneke) (v)

1

18

L

F

Subtotaal 1

w



t
1van Oorschol

J.J.t'L (Frank) (m) 2)
2van Dilmars.

T.E. (Teíy) (v) 5
3Peeterman.

Í.4.G. {Íheo)(m) 5
4Veenhuizen,

H.B. (Benine) (v) 1

NooÍlman
H.J. (Hein)(m)

6Boendeí,
H.D. (Heleen) (v)

7Driesprong,
J WJ (Jan Wrllem)(m)

IGoudriaan
R (Richard) (m)

IWilbrink
J. (Jorinde) (v) 1

10Speters,
D (David)(m)

t1Noordermeer-Swemmer.
[,'l C.A. (Tineke)(v)

'12van de Vreede
M.L. {Maíijn) (m)

13Beíning-
Van Ooslveen
C.M. (Tinr)(v)

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

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

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

1
17van Noort.

H.L.A. (Leon) (m)

18van Arkel
P (Peter) (m) 'lL

19Ouwerkerk.
A (Aal) (m) 1

Lijst 2 VVD Pag. ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

3 1]TI

l

1

Totaal



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met hel laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

L q
1Wiersma-

den Dulk
H H. (Hennie) (v)

2van Lammeren
J. (Joris) (m) 1 5

3Verbeek,
J (Johan)(m) ir

Lievense,
T (Tom) (m)

4

5
li

i6

7

í
II Hoen.

P W (Petía) (v) L

L
Stengs-Nijhol,
J (Hanneke) (v)

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

10

11

IRobbemond
J M. (Jan)(m)

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

13Kickert-Schottang,
D A. (Dorien)(v)

14Geerlings,
H (Harry)(m)

í (,Totaal

Schaap.
W. (Wyue) (m)

van den Berg,

]r..t. 1.rooy 1my

I van der Lrnden.
lc n c. (Li"t")(r)



L I

2Zondervan.
N.M. {Nalasja) (v) 3
Velders,
M C. (Riet) Ív) t

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijÍer.

van Scheijndel,
ANM (Nico)(m)

Pag. 8 van 20

o

o

Z 5Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1



Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Bègin rechts , met het laatste cijíer.

Wrnkels
8.8.T T (Branco) (m)

Wegman,
G J.M (i.lariin) (m)
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2

o

o

4 3

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

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

5de Klerk,
A. (Aíie) (m)

Oostenrijk,
T.C. (rheo) (m)

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

6

8van Kampen
w.E. (wim) (m) I
van der Heijde-Keijzer
M. (Marcella) (v)

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

11van der Schaal
D (Dirk) (m)

12van der Pols.
LCP(Leo)(m)

13Kerizer-Westhoeve
E B (Liesbelh) (v)

14van der Velde
J C.J. (Joa0 (m)

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

16Boeter,
J P (Jan) (m)

1 /1

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

4

7

Totaal
Ll



de Sutter- Besters,
N4.J. (Ria) (v)

Steehouwer,
H J (Henk) (m)

2

3van Maurik'de Graatf
M J. (Marjo) (v)

Overwateí.
L A (Leen) (m)

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

4

)
van der Meer.
R CJ H (Rob)(m)

Eoelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

6

7

P ra)(v)

van Nes-
de Man,

1

r

Bendeís.
J PH M. (Jos) (m)

Ouak,
A (Aart) {m)

Faber,
J (Jacob) (m) 1

Oliive,
K (Rien)(m)

Bosman
CJ (Celesle) (v)

l3

14den Hollandèr
C A (Kees) (m)

15Herjndijk,
M. (Maarten) (m)

r6

17

18

l9

Steehouwer.
M A (ldichel)(m)

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

van slappen,
A (Arie) (m)

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

21

20

22

23

Aínold,
E R (Ed) (m)

Klootwik,
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

van ÀIaurik.
S.C. (Simon) (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één caiÍer. Begin rechts , met het laalste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horstmeieí.
PH (Piet Hein) (m)

Schep,
J (Jan) (m)

Baad.
I (les) (m)

1
Roodzand,
J (Johan) (m)

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

I
1

27

28

29

30

Vrijenhoek
wC (m)

3l

32

33

34

35

41

42

43

Biemond,
W. (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)o
Steehouwer.
M. (Marian)(v)

van Maurik.
A L (Adíe)(m)

Boender.
H (Henk)(m)

Bosland,
A P (Anthonie) (m)

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

Pikaarl,
L (Leon) (m)

39

40

o
Huber,
J (Johan)(m)

I

Holteíhues,
FW. (Frank) (m) 1

24

25

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

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

36

37

38Schelling,
G J (Beí) (m)

Subtotaal 2

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

4

I I

I

Subtotaal 1

9

10

11

12

l [[[ld
Totaal (1 + 2) T-t1 17



Liist 7 Water Natuurlijk
zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema.
A (Anne) (m)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst,
E P (Eínst) (m)

26

Wilkens-
van Geloven

-t(y)

2

3
KB Konnre

KorÍ,
W (Wiesie) (v)

o

o

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

van Dort.
lM (lnek€)(v)

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

Blauw
N (Nienke) (v)

Elokhurzen
A B (Aliíed) (m)

van den Houl.
A Y (Annemarie)(v)

21

22

23

24

25

A

v
3
4

L

van deí Horst,
S.J.J. (Servaas) (m)

Paler-von Wasserthal,
i, J (Marian) (v)

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

10

11

12

13

4

5

6

7

8

I

Hopman,
[4 (Maík)(m)

de Lootl.
A E (Arend) (m)

Koorjman.
A. (Aíie) (m)

van den Bogerd
P (Pele4 (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

Lucas.
R. (Reyeo (m)

de Neet-Scholte,
M (Mirjam) (v)

14Slachter.
E J (Ellen) (v)

7FouseÍl-PoedeÍ,
C M C (Claudia)(v)

16

17

18

19

Rietvelt,
V.S (Vincenl) (m)

van den Beíg,
M (Manon)(v)

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

Kik.
M. (Binus)(m)

Gielbert.
L. (Leo) (m)

28Verhagen,
D J. (DiÍk) (m)

29lvleskeÍ,
C. (Cees) (m)

30Zilverberg
L. (Bartjan)(m)

31van der Bee,
A H (Arne)(m)

1________l_

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

32

33

35

Seriese
L. (LennaÍd) (m)

A E. (Anneke)(v)

36Briggeman,
TM. (Theo)(m)

Brouwer,
A. (Aard)(m)

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

van I Zellde,
C (Kees) (m)

Boot.
G. (Gerben) (m)

39

41Scherbeijn,
P P (Flíp)(m)

42van Burgel,
D (D'ík)(m)

43Steegh,
J PB.[,] (John) (m)

44Klok,
l.F. (les) (m)

45Mout,
P. (Piel) (m)

van deí Pol-Loomans
L. (Lies) (v)

47

46

48

Rood,
E C (Eline)(v)

Krevrl.
J (Joost) (m)

49

50

Subtotaal I Subtotaal 2

1

40

Kruit
R (Rrk) (m)

Schuurmans,
T.J.C. (Theo) (m)

Kalkman.
R C (Baymond)(m)

L

20

I l1-l

t)wTotaal (1 + 2)

r



Lijst 8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP)
Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van den Berg.
A.PJ. (Albeí-Jan)

Gíinwis,
P C. (Pele0

Pag.12van 20

4

5

o

o

L]

2

3

de Jong.

Staal.
B. (Bert)

Visser,
i,4 L (Thijs)

6Houweling,
A. (Adri)

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

8Breedveld,
J S. (John) 1
Hoogendoorn,
P (Peter)

Kaídux
A J (Aren.Jan)

10

11van deí Linden.
A (Arie)

12

13

14

Lekkerkerk,
FJ. (Frank)

van Gurp.
A T (Adíie)

Matze.
J K. (Johan)

15Kranendonk,
P (Peler)

16Born.
A G M (Marco)

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

Stoop,
LA. (Teunis)

1

Totaal [-[-[15-l



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 20

o

o

1Scheeímeijer,
Fl.J.P (Harry) +

I
2Verkaik,

J W (Job)

3Goeree
A (Andre)

4Schneider
W (Willem)

Oostra,
A (Aíjen)

6Tanis-Keii2er.
P Ni (Elma) L

7de Moed,
M.J (Rini)

IHoulman,
E E. (Erica)

den Hollander
O. (Oirk)

Íebrugge,
8.J (Bernaíd)

10

I

11van Heemst.
J PC. (Stan)

Hoek,
G.M (Gerto)

13den Harlog
J (Johan)

14Pipping,
C M (Conny)

Spaans,
E J.M (Erik)

16Eeslman,
D J (Drrk Jan)

17La Rose,
I/.8. (I/aikel) I

18Grinwis-Driesse.
Li N (Miranda)

l9van der Ouiin Schouten,
J (Jacob)

KooÍnneet.
M C (Marco)

Sies,
S J. (Setkin)

20

21

22Bobiin
P (Piet)

23Fröling-Kok,
J A (Jantien)

Totaal

15

12

ï

t

ÀA



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

Pag. 14 van 20

o

o

1van Zeijl,
FJ (Fokke) (m) 3

,L2Kraaij,
R. (Ruud)(m)

van deí Heiden-van der Blom. 3

B.J. (Bernadette)(v) 3
,L

L

4

5

6

Píins
F.J (Fred) (m)

Troosl,
I (lna) (v)

yan Zeill.
B (Bas) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Totaal g



,|
Hage-Barendregt,
M.N (Maaike) ) q

L
2van der Eiik,

PJ. (Piet)

3Lagerwaard,
J. (Han) í

4Sommeling,
C (Col)

5Wesdorp,
t\,1. ([.4ichelle)

6

J (Jan)

7Warnaer.
J.P (Jan Pieteo

8Oudijk,
M (Marianne)

9Jacobs,
PE (Petra)

10Terlouw.
P (Pereo

11Reedijk,
D (Drrk)

12van den Brink,
G (Geurt)

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

lt 2Totaal

Lijst 11 BBB

1



Canlon,
B (Barl) I

2KlompenhoiJwer.
L ÀI (Lisa) ?

b
3van de Peppel

S. (Sabrina)

4van Broekhoven-van Mierlo,
R N.D. (Renale)

5Onderdelinden.
S.E. (Suzanne) I

6Venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

7den Boeí,
R A.A (Robert) i

8Faber,
A (Alex)

9Bekkers,
A J T. (Lydia)

10
van der Holsl.
D. (Danielle)

11Groenewege.
PJ L. (Pieter)

Lijst l2Parlij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

1 a
)

l

Totaal -[I2Te



1Roos.
S.M. (Servaas) (m) 3 Ll

2Kegel,
F.J (Fred) (m) 5

I ()

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laalste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Nleijer
P (Pakick) (m)

van Zaalen.
F P 1Fíans) (m)

Pag. 17 van 20

3

4

a

o

Totaal Ail



'|
Stíuijs.
J.P (John)(m) 2

2Kweekel
A A (Adíi) (m) 3

3

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal

Daamen,

lJ K. (Jacques) (ml

[[15



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

zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laalsle ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van Buuren,
M J (Meindert) (m)

Jansen,
R. (Robert)(m)

2

Dedeí1,
W.J. (Wybren) (m)

6

o

o

4
J.

3Bronwasser,
M E J. (Marc) (m)

2de Jong-Kamst
S (Shaíon)(v)

van der Velden.
P (Peler) (m)

4

5

6

3

Totaal

1

L)

I

\

.TWT



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een oÍ 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 lUst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

5( Ja -, Vrl de navolgende tabelin en geef zo mogetik een verklaing

d

o

o

Lijstnummer en
-naam

LUsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld dooÍ
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

1 6s -1 nc^o-í
.( vc\A

ttrt_U. 'i { bitie} rn,ndv getei

5 r5 t4 r (ou-\. e{

+ 20 r§zl) í ncÀc\r port5 1 '( bi§o\ rnorLr ge-tciclr

tq (tE 5 í u c-^ par+y 1
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