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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 Rotterda m
Kieskring Waterschap Holla ndse Delta

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/locat e slembureau Oag Maand Openingslrtden (van - tol)

3 ?& 5 L -fó L.

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

Àd.es/localie slembureau Dag Maand Openrngsltdon (van - lol)

774 f;trï,"a?--l o9 ó-, a)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaaí Ttd (van - lol)

Daturn lí cr 1a z) &i co

a
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

I De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

,n( LL(,'L {J c')

) :)(

II
II

a3 /-\ /s'
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

SHIFT í:
Aanwezig op hel slembur€au

Dag Maand Jàat Tiid (van-lol)

tDí1 )) Yl .> q tLln *-' t* 7" L ] lo
o Í" .^: Zè Zl .36

6A Ó .^ .l z r.zr,r r a.-. Z c' Z) lbo lí
taw H t,vL( t 7u Z5 (

í eoel _3ö -=l . -=t
Ir\lh5l

11 ,í Zè L3 rÍ a)o lí

o SHIFT 2:

VooÍletteG AchieÍnaam Dag Maand
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Bocrcass z r23 I d-è 2tp,

Voonetlers AchleÍnaam Dag Maand Tijd (van ' lot)t a-/ | O 2- o L3 Jc>
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(J-1 I
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\))
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2. Aanwezlgheid stembureauleden

Voorlotlers Achternaam

I I

I ( l§-

I r-1" !

i( t\ ?

t1
sJ

Ct?

d

2? a-è

Trtd (van - lol)
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vut hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbew|zen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geld i9e stempassen 32/
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
k ieze rs AS

B

c

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

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

7
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

F /O
Aantal ongeldige stembiljetten G a) 3

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

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

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

E W

'3 s-
Aa ntal geldige kiezerspassen (r'

D .?í,(

Aantal blanco stembiljetten

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

{ 
^/EE 

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
vefinéld hieíondet hel aantal keet dat do onderstaande situatles zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veÍmeld hieíondet de andore vet*laingen en het aantal keor dat daze situalies zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring rs voor het verschil

EÍ zirn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er mindeÍ zijn geteld

Mogelike verl<laingen voor het verschil
Vermeld hiercndet het aanlal keet clal de onderslaande silualies zich hebben vooígedaano

Aantal keren dal een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keÍen dat er een stembiljet te,,veinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(verfield hiercndet de andere ve*ladngen en hel aantal keor dal deze situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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Hebben aanwezige kiezeÍs bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten ot opmerkingen van kiezers.
VooÍbeelden van bezwaren van kiezers lidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tíjdens de te ing: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
vetklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, hel resultaat van de telling is onjuist.

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

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin níet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Lglgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On reg elmatig heden en bijzonderheden

1

7. OnregelmatighedenoÍbijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

Nàmen slembuieauleden

o

o

kui

1o}"lt,

r

L t,t

8. Stembureauleden aanwezlg bij de telling

Lglgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek L

2 I
3

4

5

6

7

1
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijslnummer en Lrjslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

I Waterschapspartii Hollandse Delta 5
2WD -) 0

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) / (

4 50PLUS 3
5 CDA o q
6 Hollandse Delta Natuurlijk () C
7 Water Natuurliik

'3
a

8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) o
9 ChristenUnie

l0 AWP voor water, klimaat en natuur

ll BBB
o

12 Partii voor de Dieren

13 JA2í 2 I
,I4 GOUD 0 1
15 Belang van Nederland (BVNL) I

Totaal: 3 , 5

,l

I
I
L
Il
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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In te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafetnummer

o

Naam

Tafetcontroteur
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Stembureaunummer

6ot

Tafetteider

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

lal,rslro GtF utttcrp Lox

6LL *"n
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stemburea t b7 0

Vul hioronder de aantallen in zoals vastgesleld door het stembureau (zie rubriek 3 van het Noces-verbaal van
hel stembureau).

A 32r
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezeÍspas) B 3S

o Aantal geldige kiezerspassen c o

Hea aanlal tol de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau vooÍ heI
openbaar lichaam.

E 5cí3
Aantal blanco stembiljetten F to

G o3

a Het totaalaantal getelde stembiljelten ( E + F + G = H )

' Telvoor dil onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bij elkaar op.

El, Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembur€au heeft een verklaring gegeven voor het ve6chil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

3S6

2. Aantal getelde stembiljetten

3eL

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

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau b€tre ft, yull u datin\ U v /L L) l-l-iU.lnl?C{l/-

Í. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

o

Aantal stembilietten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal ongeldage stembiljetten

H

ls het aantal toegelaten kiezeís (rubÍiek 'l onder D)en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelilk?
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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

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas o,n Íe stemmen in andere gemeenle)

4.2

8,2

c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelU*

slembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ts het aantal loegelaten kiezers (D.2) en het aantal gelelde stembiljetten (rubiek 2 onder H) gelik?

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er mindeÍ geteld?

Verklaar het verschittussen hel aanlal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vertueld hieÍondet de andere verklaingen en hoe vaak eÍ sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

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

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?



Pag. 4 van 20

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

E Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewrzen/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 bestuuÍscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen ol kiezerspassen dat is

aangetrofíen.

a

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

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Bhijn'
de Geus.

,t
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L L
van Bíugge,
PM.J. (Paola) (v)

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

de Graafl-
van Lith.

5

6

7

I

I

(,

o Kumas,
F. (Fatih) (m)

KJ Karen v)

Speelman.
M. ([,lart)(m)

B
J

o

Mooíman.
C. (Chris) (m)

26

27

2AWestbíoek.
H (Henk)(m)

1Sjoukes,
W A. (wim) (m) 1 3

A
Rijsdijk
C.L K. (Ciciha)(v)

Kalle,
J H (Hans)(m)

2

3

1

4Wesdorp,
A.A (Aíie) (m)

6

1

I

4

4
van Egmonc,,
W A (Willem) (rn)

Smulders-Evers,
R.J (Rosalie) (v)

't0

11

12Heijndijk,
H. (Bert) (m)

13Kromhout.
M (Maarten) (m)

14Boeíen-de Snaijeí,
A.A A (Anneke) (v)

Janss€n.
M.P (Marcel) (m)

15

16

17

Verhorst,
Y (Yvonne)(v)

de Snaijeí.
J (Jan)(m)

Krajenbrink-Meinds
J. (Janneke)(v)

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

de Bíuine.
M W. (Wilma) (v)

19

20

I

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

22Vermeer,
A (Alice) (v) t

23

D.W C. (Dion) (m)

24t Mannetje,
J J. (Johan)(m)

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

Subtotaal I Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

5

Wesdorp,
M G.J (lvlayke)(v)

L

u
E

18

--+-------

I m
@M

I
ït
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Oorschot,
JJM (Frank)(m)

van Ditínars.

lT.E. (Terry) (v)

1

4 L
az-

Peeterman
TA.G (Theo)(m)

2

a

ÀVeenhurzen,
H.B. (Bertrne) (v)

Noorlman
H.J (Hein) (m)

Boender,
H D (Heleen) (v)

E*rrr-"
LJ.w.J. 

(Jan wi em) (m)

Goudnaan,
R (Bichard) (m)

Wilbrink,
J (Jorinde) (v)

5

-

a
t
t

lSpeters.
I D (David) (m)

'10

Noordeímeeí-Swemmer
I M.c.A (Tineke) (v)

11

van d6 Vreede,

lu L rr,ta,i;ny 1.1

]Berning-
Van Oostveen,
C.M. (Íin') (v)

Boom.
W M (Werner) (m)

í3

14

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

de Kool
A J (Aad)(m)

tr-"-"*
H L.A. (Leon) (m)

van Arkel,
P (Peter) (m)

Ouweíkeík.

lA. 
(Aat) (m)

15

16

17

o
18

19 tr

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

I

L

7

+
-l--lz
-[

ll
LI

Totaal l Wa)



Lijst 3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 7 van 20

5

1_

1
2

3

6

7

ï

4
van den Beíg,
J.J (Job) (m)

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

Bobbemond,
J M (Jan)(m)

Geerlings,
H. (Haíry)(m)

van den Ouden
A P (Adri) (m)

van Stijn.
B. (Bemhaíd) (m)

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

Kickerl-Schotting
D A (Dorien)(v)

a
8

10

J
4I

o

Totaal

tWiersma-
den Dulk.
H H (Hennie) (v)

van Lammeren,
J. (Joris) (m)

Verb€ek,
J. (Johan)(m)

lLrevense.
lr (ror) (.n)

ls"r,""p,
lw. (wytze) (m)

,|

4

ö

't Hoen,
Pw (Petra)(v)

4

--ï--
11

13

1

4

1

14

tl 4y)
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Lijst 4 50PLUS Pag.8 van 20

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , mèt het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van ScheÍndel.
A N M. (Nico) (m)

Zondervan,
N.NI (Natasja) (v)

2

Velders,
M.C (Riet) (v)

3

o

o

1

P]
l

Totaal m
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Winkels.
B B TÍ (Branco) (m)

t-J
Wegman.
G J.tvl. (Mariin) (m)

2

Hartmann,
J J.[, (Josephine) (v)

3

van den Beíq,
H (Henk)(m)

4

de Kleík,
A (Arie) (m)

5

l
l

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

6

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

7

t,*'".
lwe twi

pen,
m) (m)

I

o Ivan der Heijde-Kerl2eí
M. (Maícella)(v) 1

4van de Pol.
M (Max) (m)

10

van deí SchaaÍ,
D. (Dirk)(m)

11

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

12

Keiizeí-Westhoeve,
E B. (Liesbeth) (v)

13

14

van Bossum
N.A (Ellen) (v)

15

Boeleí,
J P {Jan) (m)

't6

o

I m

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

,|

fr,r. d", v"b".
J.C.J (Joar) (m)

--l

Totaal



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één cljíer. Begin rechts, met het laatsle cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besters
i.4 J (Ria) (v)

Steehouwer,
H J. (Henk) (m)

b

van Maurik-de GraatÍ

iM J (Mario)(v)

2

3

4

5

6

7

8

I

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

Klapwiik,
JDB (Jurgen) (m)

van Nes-
de Man.

Pe )

(v)

van der Méer
B.C.J H (Bob) (m)

a Boelhouweí
J.,lP (Nathalre)

Quak,
A. (Aart) (m)

Faber,
J. (Jacob) (m)

't0

11

12

14

16

18

't9

22

23

lBosman,
I C J. (Celeste) (v)

den HoÍlander.
C A (Kees) (m)

Olijve,
K (Rien) (m)

Heiindrjk
M (Maarten)(m)

Steehouwer.
M.A (Michel) (m)

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

van Stappen
A. (Aíie) (m)

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

I

Arnold
E.R. (Ed) (m)

Klootwijk.
P (Pleun) (m)

Pannekoek,
W. (Wiebe) (m)

van Mauíik,
S C (Simon) (m)

Holterhues,
F.W (Frank) (m)

20

24

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

25

4

l-Wo
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Naam kandidaai &
kandidaatnL/mmer

Horstmeieí,
PH. (Piet Hein) {m)

Schep
J. (Jan) {m)

Baad,
l. (les) (m)

Roodzand,
J. (Johan) (m)

van de Zànde
F. (Feídinand) (m)

Vnjenhoek
w C. (m)

Biernond.
W. (Willem) (m)

26

2A

30

29

31

41

42

43

de Vogel,
J. (Jan){m)

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

Sleehouwer
M (Manan) (v)

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

32

33

34

38

39

40

Kloet,
A. (Adraaan) (m)

Schellang.
G J (Bert) (m)

Boender,
H. (Henk) (m)

Bosland.
A.P (Anthonre) (m)

von Burg.
A.R. (Alerande4 (m)

Pikaarl,
L. (Leon) (m)

h Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I

13

15

17

Benders.
J.PH.[,1 (Jos)(m)

36
ll

Huber.
J. (Johan) (m)

2t

l
t

Subtotaal 1



t

1
L

5

Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ci,Íer. Begin rechts , mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Irollema,
A. (Anne)(m)

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

Pag. 11van 20

Gielbert,
L. (Leo)(m)

Mesker,
C (Cees)(m)

26

2

31

47

o Hopman.
M ([raík)(m)

de Looft.
A.E. (Arend)(m)

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

Kooiiman,
A. (Ane)(m)

van den Bogerd,
P (Pete0 (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

Slachleí.
E.J. (Ellen)(v)

Rietvelt.
V S. (Vincent) (m)

o

van deí Hoísl,
SJJ (Servaas) (m)

Pater-von Wasserthal,
M.J. (Marian) (v)

Koí,
W. (Wiesje) (v)

Lucas,
B. (Reyer) (m)

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

29

30

32

34

3s

36

8

I

3

4

5

6

7

10

11

12

't3

14

15

't6

17

18

19

21

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

A.E. (Anneke) (v)

Bouweí'
van Schie

Zlvetbery.
L (Bartjan) (m)

Femke

Briqgeman.
TM (Theo)(m)

Seíiese.
L. (Lennard) (m)

Kleinpaste,
G.J (Gertian) (m)

Gast,
J.A (Ron) (m)

van Dort.
l.M (lneke)(v)

Blauw
N (Nienke) (v)

Brouwer,
A. (Aard) (m)

Haan,
B E.P (Bob) {m)

Sleegh,
J PR.M. (John) (m)

van deí Pol-Loomans
L (Lies) (v)

Schuurmans,
TJ C (Theo) (m)

Klok
l.F. (les) (m)

Mout.
P (Pieo (m)

43

44

45

46

20

48

49

50

Kalkman,
R.C (Raymond) (m)

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

22

24

Ruiter,
HJW (Hein)(m)

Blokhuizen.
A B. (Alted) (m)

Rood,
E C. (Eline) (v)

28Verhagen,
O J (D'rk) (m)

41

39

40

42

Sche.beijn,
P P (Flip) (m)

van Burgel,
D (Drrk) (m)

van t ZelÍde,
C (Kees) (m)

Boot.
G. (Gerben) (m)

L

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

25 Kievit,
J (Joost)(m)

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van den Berg
ir. (l4anon)(v)

Krk,

M. (Rinus) (m)

F""ph",st
I E.P (Ernst) (m)

Kruit,
R (Rik) (m)

1

+l
It--]
_El

Ede Neel-Scholte,
M ([.,lirjam) (v)

---t--

-----J

+l
+

LI
l=l']

Subtotaal 2-T-1=1.



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 12 van 20

o

a

1de Jong,
]

Visser,
M.L. (Thijs)

2

3

Staat.
B (8ert)

1
van den Berg,
A PJ (Alberl-Jan)

Grinwis,
P C. (Pete4

4

5

6Houweling
A (Adri)

,l
7van der Duijn Schouten

C A (Kees)

8Bíeedveld,
J S (John) 1

Hoogendooín
P (Peter)

Kardux,
A.J. (Aíen-Jan)

van der Linden,
A. (Arie)

Lekkerkerk,
FJ (Frank)

'tl

13van Gurp,
A.T. (Adrie)

14I'Iatze,
J K. (Johan)

15Kranendonk.
P (Pele0

í6Born,
A.G.M. (Marco)

17den Besten
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
T.A. (Teunis)

l iTotaal

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

12

9

10



Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

+1

o

o

461Scheermeijer.
H J.P (Haíy)

2Veíkaik,
J w (Job)

3Goeree,
A. (Andie)

4Schnerder.
W (Wrllem)

1

I

5

6

7

OostÍa,
A. (Arjen)

Tanis-Keijzer
P M. (Elma)

de Moed,
lí J (Rini)

1

BHoutman,
E E. (Eíica)

I
10

Iden Hollander
D (D'rk)

Tebíugge,
B J. (Bernard)

van Heemst.
J.PC (Stan)

12Hoek,
G M (Gerto)

13den Hartog
J (Johan)

14Prpping,
C.M. (Conny)

Spaans,
E J.M (Erik)

Beslman.
D.J (Drrk Jan)

15

16

17La Rose,
M B. (Maikel)

18Grinws-Driesse.
M N (Mrranda)

19van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20Koornneeí,
M C (Maíco)

+
Sies.
S.J. (Setkin)

22Bobijn,
P (Piet)

23Fröling-Kok.
J A (Janlien)

Totaal

I

l

21

il

t

11

l+-f-t

T[-fif;.]



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijrer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L4 van 20

o

o

1van Zeijl,
F.J. (Fokke) (m) 6

2Kíaai,,
R (Buud) (m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B.J (Bernadette)(v) 5
4Prins,

FJ. (Fred) (m)

a
5Troost,

I (lna)(v)

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

I -5Totaal
-L



,|
Hage-Baíendíegl,
M N. (Maaike) 5

2van der Eijk,
PJ. (Piet) 2

3Lageíwaaíd
J. (Han) L

4Sommeling.
C (Co0 L

5Wesdorp,
M (Machelle)

6

J (Jan)

7Warnaer
J P (Jan Pieteo

IOudíjk,
M. (Marianne)

IJacobs,
PE. (Pelra)

10Terlouw
P (Pete4

't1
Reedijk,
D. (DrÍk)

t2van den Bíink
G (Geurt)

Laist 11 BBB Pag. 15 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , mel het laatste ciiÍer.

t

I
L

--]

I r",""r I 11rl



Laist 12 Partii voor de Dieren

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

I l
I \

1
van Broekhoven-van lvlierlo.
R.N D. (Benate)

1

2

3

4

Canton,
B. (Bart)

Klompenhouwer,
L À.4. (Lisa)

I
5Ondeídelinden.

S.E. (Suzanne)

1

Venderbos-Lambinon
C (Cees)

6

7

8

I

den Boer,
B.A.A. (Robert)

Faber,
A (Alex)

1

't0
van deí Holst,
D. (Danielle) 2

11Groenewege,
P.J L (Pieter) 1

5
Totaal

van de Peppel,
S. (Sabrina)

Bekkers,
A.J.T. (Lydia)

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechls , met hèl laalste ciiÍer.



I a
1Roos.

S.M. (Servaas) (m)

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

3

4

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

2 I

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

IMeijer,
P (Patrick) (m)

Ër"*"
IFP(Frans)(m)

Totaal I



IStruajs.

J P (John) (m) I
2Kweekel,

A A (Adri) (m)

23Daamen.
J.K. (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

o

o

3

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l

Totaal



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

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijler

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

tvan Buuren,
ir.J. (Meindert) (m)

q
2Jansen.

B. (Bobert) (m)

3Baonwasser,
i/ E J (irarc)(m) 2

4de Jong-Karnst.
S. (Shaíon) (v)

van deí Velden.
P (Peteí)(m)

Dedert.
W J. (Wybren) (m)

5

6

4

Totaal

l

-t

1

t -t-[r,



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lUsttotalen

Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lijsten spÍake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzíjds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

É Nee

o

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

b o3 ö& t ,N dz ue(kaafdl roL 7e+ n rcl

3 21 vrt lTSt q

o

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

Lijstnummer en
-naam

3o


