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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
Kieskrinq Waterschap Hollandse Delta

1. Stembureau, locatie en openingstijden

'la Stembu reaugegevens tijdens stemminq

Adíes/local e slemburea!

flLxr-p.t sTRn n 2-o
oag Maand

Dag Maand

Openingslilden (van - lol)

WA 5 o] 3g A-t

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

o

Openingsliiden (van - tol)

[---1

1b Stembureaugegevens tijdens §!!j4g (op lijstniveau)

wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

OaS Maand Jaat _Darum; fll-C.,Tt-ZeI
Trjd (van-lol)

e? <q
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ryDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

/q o

II
II

2t

Adreílocatie slemb!Íeau

oa

tt c-;
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Aanwezig op hel stemb!r€au

Dag Maand Jaer

SHIFT ,I:

[B-t
rR-l
mzml
t5 |

m-l

SHIFT 2:

ob 4C

T jd (van - iol)

Trjd (van - tol)

Tljd (van , ror)
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TELLERS:
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Vooílellers Achlernaam Dag Maand
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2. Aanwezigheidstembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bi A, B en C

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aantal geld ige kiezerspassen

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

(zí4r ct6
B &;l
c tt

ídq

4. Aantal uitgebrachte stemmon

o

o

U gaat nu de stembiljetten 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.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

E 9s

G u

Totaal aanlal getelde slemmen ( E + F + G = H )

F I

,í2tl

3. Aantal toegelaten kiezers

D

H

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende Pagina.
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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 (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

fllef s Ga dan door naar rubriek 6.

i JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermetd hièrcnder het oantal keet dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vermeld hiercndor de anderc verklaringen en hel aantal keot dal deze silualies zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

itogelijke verklaringen voor het verschil
Veímeld hietunder hel aanlal keer dal cle ondeíslaande siluaies zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ geen verklaÍing is voor het verschil

Aantal keren dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(vemeld hierondet do andero verklatingen en het aantal keeí dal doza siludties zich hebbon voorgedaan)
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: hel stembureau is moeiliik bereikbaar'

er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldíg oí blanco
verklaard, het resultaat van de te ing wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in 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.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

",t{
(o(cf c,, Irr,di ut t*,U, tUt)

u ar u.l L, ,/

O

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of biizonderheden tidens de stemming en telling?
voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of ztn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede slembus, het brandalarm ging aÍ en het stemlokaal moest worden ontruimd, acliviteiten in oÍ
rondom het stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

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

Lgljp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

il

(, (,

Lt rt

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

(bn 5

Ló-+L

I .1

a _(

6. Bezwaren van kiezers

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

(L, t



8. Stembureauleden aanwezig blj de telling

glgE U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens onderlekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

L

Namen slembuÍea!leden

o

o
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de telling aanwezig zijn.

Dat zAn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lilslnummer en Lrjshaam

o

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

í Waterschapspartii Hollandse Delta 7 9
2 VVD ) (

3 PaÉij van de Arbeid (P.v.d.A.) f o.)

4 50PLUS 3 2
5 CDA z I

6 Hollandse Delta Natuurli.ik 3 7
7 Water Natuurlijk z-

aZ-

I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
q

9 ChristenUnie <- I
10 AWP voor water, klimaat en natuur ) 9

íí BBB 6 7
12 Partij voor de Dieren 3 3
't3 JA21 3 q
.I4 GOUD ,

'15 Belang van Nederland (BVNL)
a3 L

Totaal: § z t1
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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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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

3
Proces-verbaalo Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

In te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

o W 2?2-

Naam

Tafetleider

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

37

ffi íY1-S"lr

Tafelcontroleur Ll.st"\L.
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stémbureau afzonderlijk dozo bijlage in.

Nummer stembureau

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

1. Aantal to€gelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) a s0
t Aantal geldige kiezeíspassen c o

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

A qbl,

u

Vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld dooÍ het gemeentelijk stemburoau/stembureau voor het
openbaar líchaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E siQ 5\o
Aantal blanco stembiljetten

a Hel totaalaanaal geaëldë stembiljetten ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeelde aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bijelkaar op

F d
G I

s"2{F

ls het aantal toegelaten kiezeÍs (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubÍiek 2 onder H) gelijk?

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

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

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

D

2. Aantal getelde stembiuetten

Aantal ongeldige stembiljetten

H 59

3. Verschil tussen hot aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften

Ja. Ga verdeí met rubriek 4.

h
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Naar aanleiding van het geconstateerde onve[klaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw tleteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2

8.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente) c.2

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

ls het aantal toegelaten kiezers (D.il) en het aantalgetelde stembilietten (rubriek 2 onder H) geliik?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, eÍ zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten ziin er meer geteld?

È Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil lussen het aanlal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring ziin.

Mogelijke verklaringen voor het vorschil
Vermeld hoe vaak de volgende situ:ties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niel ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgere kt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o

Hoe vaak is eÍ geen verklaÍing vooÍ het versch l?

o.2

Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het verschil?
(vemeld hierondeí da andero ve*latingEn an hoe vaak et sprake van was)

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

/
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbe\ ijzen of kiezeÍspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

tr Ja. er zijn stembiljetten/stempassenivolmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

verzegeld en overgebracht naaÍ het college vírn burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljelten, '7an wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dal is
aangetro[fe n.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

(Afhanketik van het aantal kandidaten bed?agt het aantal kolommen voor elke liist één of twee.)

Zie volgende pagina's

o
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , mel het laatslè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

26

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

2 27

28

o

o

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

21

A. (Alice) (v)

22

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

23

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

24

25

q

i

\

6

I

4

5

7

I

I

Kumas.
F (Fatih) (m)

Speelman.
M (Man) (m)

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

Wesdorp
A A (Aíie) (m)

van Brugge,
P.[I J (Paola) (v)

Oosterlee.
B.J.B. (Rob) (m)

de Graatf-
van Lith.
K J. (Karen) (v)

I

l
(,

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

Smuldeís'Evers.
R J. (Rosalie)(v)

10

11

12HeÍndijk,
H (Bert) (m)

13Kromhout.
M (Maarten) (m)

14Boeren-de Snaijer,
A A A. (Anneke) (v)

't5
Verhorsl,
Y (Yvonne) (v)

Janssen,
N.4.P (Marcel)(m)

KÍajenbrink'Meinds.
J (Janneke) (v)

16

17

t8

de Snarjer,
J. (Jan) {m)

19de Jonge.
J.M M. {Jos) (m)

\

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

Totaal (1 + 2)

Frl.

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

JMoorman,
C (Chíis) (m)p';;
M.G J. (Mayke) tv)

[w"r,t,*" -
H. (Henk)(m)

van Rhiin.

lde Geus,
L. (Leny) (v)

Subtotaal 2

I

l

I

l

6

I
] ]

_]-_]

#
llI
I

ll

Subtotaal t TT_]
7's



Liist 2 VVD
Zet in elk vakje één ci,íer. Begin rechts , met het laatsle ciiíer'

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

.)
I

1van Oorschot.
JJM (Frank) (m)

Z
2van Ditmaís.

T E. (Terry) (v)

33Peétèrman.
Í.4.G. (Theo)(m)

4Veenhuizen,
H B (Bertine)(v)

z
I

Noortman.
H J. (Hein)(m)

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

5

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

L
8Góudíiaan.

Fl (Richaíd) (m)

I
IWrlbrink.

J. (Joíinde) (v)

q10Speteís,
D. (David) (m)

11Nooídermeer-Swemmer,
M.C A. (ïlneke) (v)

I
12van de Vreede.

M.L (Maíijn) (m)

l3Berning-
Van Oostveen.
C.t'L íïni) (v)

\
14Boom,

W.M (Werneo (m)

l5de Graad.
H A (Henk) (m)

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

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

16

17

18van Arkel,
P (Pere0 (m)

19Ouwerkeík.
A (Aat) (m)

Totaal

6

t

ffi
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Zet in elk vakje één ciiter. Bègin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

3 3
Wiersma-
den Dulk
H.H. (Hennie) (v)

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

t3Veíbeek,
J (Johan)(m)

4Lievense,
T. (Tom) {m)

L\
5

6

I

7

8't Hoen,
P.W. (Petra) (v)

9Robbemond.
J. t\4. (Jan) (m)

)<.
10Stengs-Nijhof,

J (Hanneke) (v)

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

van Stijn
8. (Bernhard)(m)

1l

12

I
l3Kickert-Schotting

D A (Dorien)(v)

L
14Geeílings,

H (Harry)(m)

5 3Totaal

1

]l

Schaap,
w. (Wytze) (m)

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

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

----J

--l

l
L

l

T- _T

1



) 11
I

5
2Zondervan.

N M (Natasja) (v)

33Veldeís,
M.C. (Fiet)(v)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

-1 z

Lijst 4 SOPLUS

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I
(1Winkels.

B B TT. (Bíanco) (m)

I
2Wegman,

G J N4 (Maíijn) (m)

L
3Hartmann.

J.J M. (Josephine) (v)

\

\

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

de Kleík,
A. (Arie) (m)

4

5

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

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

van Kampen.
W E (Wim) (m)

van der Heiide-Keiizeí,
M {Marcella)(v)

10

11

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

l3Keijzer-Weslhoeve.
E.B. (Liesbeth)(v)

l4van der Velde,
J.C J. (Joao (m)

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

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

\tr

E" ." t"L
I M (Max) (m)

van der Schaaf,
D. (Dirk) (m)

I

Totaal



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Sutter Besleís
M J (Ria)(v)

Steehouwer.
H J (Henk) (m)
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26

272

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Hoístmeier.
P H (Piet Hern) (m)

Schep,
J. (Jan) (m)

Baad,
I (les) (m)

o

Heiindijk,
tí (Maaíten)(m)

Sleéhouweí
M A (Michel) (m)

o
Middendorp
WAA (Wim)(m)

van Stappen,
A. (Aíie) (m)

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

Arnold,
E R (Ed) (m)

Klootwiik,
P (Pleun) (m)

Pannekoek,
W (Wiebe) (m)

van Maurik.
S C (Simon) (m)

Holterhues,
FW (Frank) (m)

16

17

't8

19

20

Huber,
J (Johan)(m)

43

22

23

24

25

-tI

I 9
I

van Mauíik-de GíaatÍ
M.J. (Marjo) (v)

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

3

4

5

Oveíwater,
L.A. (Leen) (m)

van der Meer,
B.C.J.H. (Bob) (m)

10

11

6

7

8

I

van Nes-
de Man,
P {Peka) (v)

Boelhouwer.
N P (Nathalie)(v)

Ouak,
A. (Aart) (m)

Bosman,
C J (Celeste) (v)

den Hollandeí.
C.A (Kees) (m)

12

14

I z

\

'ràn deZaide.
F (Feídinand)(m)

3'l

35

36

29

30

33

34

Roodzand.
J (Johan) (m)

Vnienhoek,
W.C. (m)

Biemond.
W (Willem) (m)

den Díjveí,
N A J. (Jan) (m)

Kloet,
A. (Adriaan)(m)

de Vogel
J. (Jan)(m)

Steehouwer
M (Àraíian) (v)

van Mauíik
A.L (Adrie)(m)

38Schelling,
G.J (Bert) (m)

Bosland.
A P (Anlhonie) (m)

von Burg
A R (Alexandeo (m)

4l

39

40

Boender,
H (Henk)(m)

42Pikaart,
L. (Leon)(m)

Subtotaal 1

lTotaal (1 + 2)

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

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

1

28

Faber,

lJ 
(Jacob) (m)

Benders,
J P H.[/ (Jos) (m)

Olrjve,
K (Rien) (m)

ll

13

15

I

tl

21

u
Subtotaal 2

-------- -------r

6
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Zet in elk vak,e één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A (Anne) (m) b

Raaphorst,
E P (Ernst) (m)

26

Wilkens-
van Geloven,
K.B. (Konnie) (v)

2 Grelben,
L. (Leo)(m)

3 Veíhagen. 28
KorÍ,
W (wiesje) (v) D J (Drrk)(m)

4 l\4eskeí,
C (Cees) (m)

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

5 Zilveíbeí9,
L. (Bartjan) (m)

Patervon Wasserthal.
M.J. (Marian) (v)

6 van deÍ Bee.
A.H (A.ne) (m)

31
Lucas,
R (Reyeo (m)

7
A E (Anneke)(v)

de NeeÍ-Scholte
M (Mirjam) (v)

B
Bouwer-
van Schieo

Hopman,
[4 (Mark)(m) L F Femke)(v)

de Lootl.
A E (Arend) (m)

I Seriese,
L (Lennard)(m)

34

Hottinga,
FH H (Folkert) (m)

10 35

Kooijman.
A. (Arie) (m)

11 Bíiggeman,
TM (Theo)(m)

36

van den Bogerd,
P (Peteí) (m)

12 Bíouwer.
A. (Aard) (m)

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

38

14 van 't Zellde,
C (Kees) (m)

39

Boot
G. (Gerben) (m)

40

't6 41

Kik.
M (Binus) (m)

'17 42

o 43Fousert-Poeder,
C.N4.C. (Claudia)(v)

't8

Kleinpaste,
G J. (Gerljan)(m)

19 Klok,
I F. (les) (m)

44

Gast.
J A. (Bon) (m)

20 Mout.
P (Piet) (m)

45

van Dort,
lM (lneke) (v)

21 46

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

Schuuímans
T.J.C (Theo) (m)

47

Blauw.
N. (Nienke)(v)

23 Kalkman.
R C (Baymond) (m)

48

Blokhuizen
A B. (AlÍíed)(m)

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

49

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

25

tr
tr

]

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (l + 2)

sl) (m)

l--,
I 
B. (Bik) (m)

lsch6rberjn,
I P.P (Flip) (m)

tr" Brr4 

-
I o. toirt<t (m)

Ë"rt
llenla 1lorrn11m1

trAPdt""-"*
L (Li€s) (v)

I

!

,|

l

l
l
+t---ï--

30

32

5

I

+

II
-i] l

l
Itanis.

I 
PE. (Peggy) (v)

I stacnter,

tEriEq!
Inietuett,

I 
v.S. (vinceno (m)

van den Berg,

]M. 
(Manon)(v)

l5 I -1

L]

I

\

!

+
+
I
E

-l

[[T T-T

-r-



1

2

3Vrsser,
M.L (Thiis)

4van den Berg,
A PJ {Alben-Jan)

5Grinwis,
PC. {Pete0

6Houwelng.
A (Adíi)

7van deí Duijn Schouten,
C A. (Kees)

I
8Breedveld,

J S (John)

Hoogendoorn.
P (Peler)

10Kardux,
A.J. (Aren-Jan)

't1
van der Linden.
A (Arie)

12Lekkerkerk,
F.J. (Frank)

l3van Gurp,
A T (Adne)

'14Matze,
J.K. (Johan)

'15
Kranendonk.
P (Peteo

't6
Born,
A G tí. (Marco)

't7den Besten.
A J. (Aart-Jan)

18Stoop,
TA. (Teunis)

Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) Pag.72 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

de Jong,
W. (Wim)

Staat,
B (Ben) I

I

l

2-

ql



Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

o

o

I \
1

2Veíkaik,
J.W (Job)

\
3Goeíee,

A. (Andie)

4Schneider,
W. (Willem)

I

5Oostra,
A (Arjen)

L
6Tanrs-Keij2eí,

PM. (Elma)

7de Moed,
N4 J (Rini)

IHoutman,
E E (Erica)

Iden Hollander.
D (Drrk)

q
10Tebrugge,

B J (Eernard)

van Heemst,
J PC (Stan)

Hoek,
G.lvl. (Geílo)

l'l

Z
13den Hartog,

J (Johan)

14Pipping,
C lV. (Conny)

15Spaans,
E J M. (Eíik)

l6Beslman,
D.J. (Drrk Jan)

I
17La Rose.

M B (Maikel)

18Gíinwrs-Driesse
M.N (Miranda)

\van der Duijn Schoulen
J (Jacob)

KooÍnneef.
M.C. ([rarco)

19

20

21Sies,
S J. (Setkin)

22Robijn.
P (Pie0

\
23Frölin9-Kok,

J A (Jantien)

L

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

lscneermei;er,
H J P (HaÍy)

12

Totaal il



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met hel laalste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

I 3Ivan Zeijl.
FJ (Fokke) (m)

I

2Kraaij,
R (Ruud) (m)

qven der Heiden-vanderBlom. 3

B J. (Bernadene) (v)

4Pnns,
FJ (Fíed) (m)

\
5Troost,

I (lna)(v)

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

)Totaal 1l



Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.
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o

o

(,\ g1Hage-Earendregl.
M N. (Maaike)

(van der Eijk,
PJ (Piet)

)5
3Lageíwaard,

J (Han)

z4Sommeling
C (Coo

3
5wesdoíp,

M (Michelle)

J. (Jan)

\

\

Waínaer.
J.P (Jan Pieteö

Oudijk,
M (Marianne)

7

B

zIJacobs,
PE (Petra)

t
10

11

Terlouw
P (Peteo

Reedijk,
D (Dirk)

12van den Brink
G. (Geurt)

L +

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

+-

Ittr

Totaal



I

-l
Canlon
B (Barl)

2Klompenhouwer
L.M (Lisa)

rl\
van de Peppel
S. (Sabrina)

4van Broekhoven-van Àrierlo
R.N O (Renale)

I
5Onderdèhnden.

S E (Suzanne)

6Venderbos-Lambanon
C (Cees)

Z
7den Boer,

R A A (Foberl)

IFabeí,
A (Alex)

Z
9Bekkers,

A.J.T (Lydia)

10
van der Holst,
D. (Danielle)

1íGroenewege,
PJ L. (Pieleo

Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zer in elk vakie één cliÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

Totaal

t
T

[[EI'



.L o
1Roos.

S iI (Servaas) (m)

IKegel.
F.J. (Fíed) (m)

3Meijer,
P (Palrack) (m)

L4van zaalen.
F.P (Frans) (m)

Liist 13 JA21 Pag.17 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

O

I

r_.1
---r-3ITotaal



Z
1Strurjs,

J P (John) (m)

L2Kweekel.
A.A. (Adri) (m)

\
3Daamen.

J.K. (Jacques) (m)

Pag. 18 van 20

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

tTotaal

Liist 14 GOUD

-r-
___l



I 4
1van Buuren,

M.J. (Meinden)(m)
,2Jansen.

R (Robert) (m)

3Bronwasser,
tí.E.J. (Maíc) (m)

Z
4de Jong-Kamst

S (Shaíon)(v)

t I
van der Velden
P (Pete4 (m)

6Dedert.
WJ (Wybren) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

a

o

5

À

Totaal Irt.lu
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er vooÍ een of meer liisten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooÍ het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

a

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

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

3n 's§ 1 or--5e-rcM5 Sle*-v.. ! L ktco 5.s\e-.-.,\ .p'!ilj.1

a

Lijstnummer en
-naam

Z


