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Stembureaunummer
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verrlcht
De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

1a Stembureaugegevens tijdens stemmin o

AdÍes/local € slembureau

Adíes/ocalre slembureau

7o t3

O Dag Maand

I ! o ) 2"2 3

Deg Maand

Openingstijdeó (van. lot)

ol 3 o 2r O (.r

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

o

Datum

Openingsltden (van' lot)

Ee";

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

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maa.d Jad ÍLtd (van - lot)

l5 aJ

{at'aC

II
II

II

j 'Lt 2]

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1 ,t r-,

Waar vond de telling (op lUstniveau) plaats?

fib" t"ttlng vond in het stemlokaal plaats.

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

a)

[-T-t



2. Aanwezlgheid stembureaulcden
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Aanwezig op hel slembureau

Oag Maand JeeíVooÍlelters Achteínaam Ttd (van - lol)

tlT-.][rtErul

o6 Jt> ( ( OC

T r5 ,-a ) l l) 66 ( oL;

o L§ L ac 3 (i

n ) 2a'L C)

o SHIFT 2

VooÍletlers Achlernaam Dag Maand Trld (van - tol)

tr_-l
ltrt

Eh\n,, \) fot-\ a>.2

\gt I U ?ot3 \q
0c( 0 t\ o [íï;l

[D-l cl" Leu,t I ") o\ ta L ] tí 1o t1
( baar cl" k 5

TELLERS:

Vooíeliers Achlernaam Daq Maand Irjd (van - tot)

o 9l? ; [, Lr t)c
sb;l i( \ 1) t oo

.I I

3o

\5 6

l5

I 1

-Lo L

t

t1\ §

o5 z3

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

SHIFT í:

.1

)-l \

r5 o5

§ oJ 2c, z1

t (, (

)o

?1

t1

(1

o{ ?" L1 O1

( 'Lt

C\C



3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen q11
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

B trt
c o

Tolaal aanlal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantatgetelde stemmen moet gelijk zijn 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 E q>>

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

o

à?\

4. Aantal ultgebrachte stemmen

)\

q

dlo

Aantal geldige kiezerspassen

o

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

H
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5. Verschll tussen het aantal toegelaten klezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, ondedeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

Í1 NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

O )A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situatíes
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Verneld hierondar het aantal keet dat do ondaÍslaande siluaties zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andeÍe veÍklaring is voor het verschil
(vefineld hieronder de anderc vetklatingen en het aantal keet dal dezo siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het veÍschil

EÍ zijn minder stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

Mogelijke verklaringen voor hel verschil
VeÍfietd hierondet hel aantal keer dal de ondeíslaando situalies zich hebben voorgedaan

I

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vermeld hierondet da andare vo*la ngen en het aanlal keer dat deze siluatios zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil t)
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Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden oÍ bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer slembureauleden waren te laat of zin niet 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.

Omschijí de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgtgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

6. Bezwarèn van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voofueelden van bezwaren van kiezers tiidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar'

er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers lijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

ve*laard. het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling ís onjuist.

Leg atte bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als hel stembureau het niet eens is met de

kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lgtg/EË noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

7. OnregelmatighedenofbijzondeÍheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de telling aanwezig ziin
Dat zin in elk geval de voorzítter en minimaal twee andere stembureauleden.

Y El,in..,,
Nemen slembureauleden

\ b,

hS tl^o

o
t,

r1 \l9 I

l<,

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

gl3È U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondenekenen al deze stembureauleden het prcces-verbaal in rubriek L

1

2 e

3

4 D ,t Lezr^,^-

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

í Waterschapspartii Hollandse Delta
q ï

2WD
.L r)

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
,4

)
4 5OPLUS L E
5 CDA

q

6 Hollandse Delta Natuurliik L L
7 Water Natuurlijk

.L
]

8 Staatkundig GerefoÍmeeÍde Partij (SGP)
q

9 ChristenUnie L L
10 AWP voor water, klimaat en natuur I s

q 3
í2 Parti, voor de Dieren q i
13 JA21 I T
í4 GOUD I

í5 Belang van Nederland (BVNL) I

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

LrlshummeÍ en Lrjslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o
Totaal: t{ 1 5

íí BBB
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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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=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

3 I
Proces-verbaalo Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

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

Teltafetnummer

o 4 4

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

0

\ rn Rosi'gtJ r'"e-- - (n*^^rf^g \

Sd- .1o,,u
q4t, ,,1tlaL,l
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stèmbureau afzonderlijk dezo bijlage in.

Nummer stemburea, 3 8(L
4o

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in l,-)

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

Aantal geldige stempassen A \tt
Aantal g€ldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B <e

o Aantal geldige kiezerspassen c o

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 1sg
Aantal blanco stembiljetten F 1L
Aantal ongeldige stembiljetten

o Het totaalaantal gelelde saembiljetten ( E + F + G = H )

'Telv(nr dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op.

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

El Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

oÍ 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

2. Aantal geteldo stembiljetten

G \

1. Aantal toegolaten kiezers

Io

H I

3, Verschil tussen het aantal toegolaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

tr Ja. Ga verder met rubíek 4.
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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 om te stemmen in andere gemeenle) o
Het aanaal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenleliih

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

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

4.2
I@

8.2 LA
c.2 4+44

1

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn meér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar hel verschil tussen het aantal 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 verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? 2
Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andeÍe verklaring voor het verschil?
(vefineld hieronder de andeíe vet*laringen en hoe vaak er sprake van was)

\ Vw@,\,tA ó-l

I€[ií\ c Vr
I

Lr'r qfl-
I

t !:, uie t- tt,r
I

Lp l.t, ,\ r SO 4-13
I t t

________r_______ I \

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

o{)



4. BIj gecombineerde stemmingen
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Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezeÍspassen van een andere verkiezing aangetroíen?

C Ja, er zÍn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachlbewiizen of kiezerspassen dat is

aangetroffe n.

o

o

Nee

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

5. Aantal stèmmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Moorman.
C (Chris) (m)
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26Sloukes,
w.A. (wm) (m)

RÍsdiik,
C.L.K. (Cicilia) (v)

2

Westbroek,
H (Henk) (m)

van Rhijn-
de Geus

28

29

L

o

o

27Wesdorp.
M.G.J (Ilayke)(v)

a

^

(,

4 4
5
3

t

3

4

5

6

Kalle,
J H (Hans) (m)

Wesdorp.
A A (Arie) (m)

van Brugge.
P M.J. (Paola) (v)

Oosterlee,
RJB (Rob)(m)

L7de Gíaaí-
van Lith.
K.J. (Karen)(v)

3 o
2

10

't1

12

13

9

Kromhout,
M (MaaÍlen) (m)

Kumas,
F. {Fatih)(íÍ)

Speelman,
M (Mart) (m)

Heijndijk,
H. (Bert) (m)

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

Smulders-Evers.
R.J. (Bosalie) (v)

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

Janssen.
M P (Maícel) (m)

14

15

16

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

17de Snaijer,
J (Jan) (m)

218Kraienbrink-i,lernds
J. (Janneke) (v)

7
19de Jonge,

J. [I N4. (Jos) (m)

dé Btuine.
M W. (Wilma) (v)

21

20

22Vermeer,
A. (Alice)(v)

van deí Sluis.
B H. (Bas)(m)

Mouwen,
DwC (Dion)(m)

23

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

B t [-b]

ry

1

t Mannele
J J (Johan)(m)

I
l

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



1 7
Ivan Oorschot

J.J.M (Frank) (m)

2van Drtmars.
T.E (Terry)(v)

5
3Peeterman,

TA.G. (Theo)(m)

4Veenhuizen,
H.B (Bertane)(v)

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

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

7Driesprong.
J.w.J. (Jan Willem) (m)

BGoudriaan.
B. ÍRichard) (m)

9Wilbrink,
J. (Joíinde) (v)

10Spelers,
D. (Davad) (m)

1lNoordermeer-Swemmeí.
N,l.C.A. (ïneke)(v)

12

Nr.L. (Marijn) (m)

l3Bernrng-
Van Oostveen
C.M (T'ini) (v)

l4Boom,
W.M. (Werner) (m)

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

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

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

18van Arkel.
P (Pete0 (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o
Ouweíkeík.
A (Aat) (m)

l9

ITotaal

I

L_l

FI
F

E



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 7 van 20

o

o

5 {
1Wiersma-

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

1 C1

4

van Lammeten.
J. (Joris)(m)

Verbeek.
J (Johan) (m)

2

3

1
4Lievense.

T (Tom) (m)

l5Schaap,
W. (Wytze) (m)

I

2
4

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

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

6

7

I'I Hoen.
P.W. (Petra) (v)

Stengs-Niihoí,
J. (Hanneke) (v)

10

11

9Robbemond
J.M (Jan)(m)

van Stiln,
B. (Bernhaíd) (m)

7

3

Kickerl-Schotting,
D.A (Dorien) (v)

Geerlings,
H. (HaÍy) (m)

t4

Totaal

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

l"rn o"n ora".
I A.P. (Adri) (m)

If

g6



q1,
1van Scherjndel.

ANM (Nico)(m)

1
2Zondetvan,

N M (Natasia)(v)

3

Liist 4 soPLUS
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Velde.s,
M C. (Biet)(v)

Pag. 8 van 20

3

o

o

2Totaal gI
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

41Winkels,
B.B.T.T. (Branco)(m)

Wegman,
GJM (Mariin)(m)

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

2

3 b

L

van den BeÍg,
H (Henk) {m)

de Kleík,
A. (Arie) (m)

4

5

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

7

van Kampen
w E. (Wim) (m)

van der Heijde-Keijzer,
M. (Maícella) (v)

8

s

't0

't'l
van deí Schaaí.
D. (Dirk) (m)

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

13Kerjzer-Westhoeve
E B. (Liesbeth)(v)

l4van deÍ Veldo.
J.C J. (Joar)(m)

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

L16Boeter.
J.P. (Jan) (m)

l;r" G"rd*
lL.A. 

(Leo)(m)

i,.".*",
lYllalt

Totaal ry
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1

T

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rèchts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besters,
Il J. {Ria)(v)

Steehou\,!er
H J (Henk) (m)

van t\4auÍik-de Graaí
M.J (Maíjo) (v)

Overwater
L.A. (Leen) (m) 1
Klapwjk,
J.O.B. (Jurgen)(m)

van Nes-
de [4an
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horstmeier,
P.H (Piet Hein) (m)

26

272

3

4

5

6

7

I

I

Schep,
J (Jan) (m)

Baad,
I (les) (m)

P PetÍ

28

37

van deí líeer.
B.C.J H (Bob) (m)

o
Boelhouwer,
N P (Nathalie) (v)

Ouak.
A. (Aart) (m)

Faber,
J (Jacob) (m)

BendeÍs,
J.PH.M (Jos) (m)

Olijve,
K. (Rien) (m)

Bosman
C J (Celesle)(v)

o
van Stappen.
A. (Arie) (m)

Doedens,
E.H (Eimert) (m)

Arnold,
E.R. (Ed)(m)

Klootwijk
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

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

Holterhues.
FW (Frank) (m)

10

11

l3

14

15

16

17

18

19

den Driiver.
N.A.J (Jan)(m)

36

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

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

Prkaart,
L (Leon) (m)

Huber,
J (Johan) (m)

42

43

20

22

23

24

Roodzand,
J (Johan) (m)

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

29

30

3r

33de Vogel.
J (Jan) (m)

Vrijenhoek.
W.C (m)

Biemond.
W (Wrllem) (m)

Sleehouwer
M (Marian) (v)

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

35

34

Bosland.
A P (Anthonie)(m)

von Burg,
A R. (Alexandeo (m)

41

39

40

Boender
H. (Henk) (m)

Subtotaal I Subtotaal 2

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

(v)

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

E",,'d{K
M (Maarten) (m)

I SteehouweÍ,
I L,t a. 0,ricnet) (r)
Mrddendorp,

lwA A (wim)(m)

1

L

6

EIt
-t

[I

ltI

--r--Í

-

12

E
---t---

!

2'l

[[iI
[l.lzl

[T--]]lrl
I rot""rtr*zt I



Liist 7 Water Natuurlijk Pag. 1L van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

iro llema,
Anne) (m)

Raaphorst,
E.P (Ernst) (m)

26

Wilkens-
van Geloven

2 Gielbert,
L (Leo)(m)

27

KB Konnie
3 Verhagen.

D J. (Oirk) (m)

28
Kort,
W. (Wiesje) (v)

4 Mesker,
C (Cees)(m)

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

5 Zilueíbetg,
L. (Bartian) (m)

30
Paleívon Wassedhal
Nr.J. (Marian)(v)

6 van der Bee,
A.H (Aíne)(m)

31
Lucas,
R (Beyer) (m)

7
A.E. {Anneke) (v)

de NeelScholte
M. (Mirjam)(v)

B
Bouwer-
van Schieo Hopman

M. (Mark) (m) Femke

de Looí.
A E (Arend) (m)

I Seriese.
L. (Lennard) (m)

34

Hottinga.
F.H.H. (Folkerl) (m)

10 Kruit.
B (Rik) (m)

35

Kooijman,
A. (Arie) (m)

11 Bíiggeman,
TM (Íheo)(m)

36

van den Bogeíd
P (Peleo (m)

Brouwer
A. (Aaíd) (m)

37

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

't3 Haan,
REP(Rob)(m)

38

Slechtër.
E.J. (Ellen)(v)

't4 van t ZelÍde,
C. (Kees) (m)

39

Rietvelt
V.S (Vincenl) (m)

Boot
G. (Gerben) (m)

40

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

16

7
Scherbeijn.
P P (Flip) (m)

41

Kik,
M. (Rinus) (m)

van Burgel,
D (Orrk)(m)

42

o 43Fouserl-Poedeí,
C.M C. (Claudia) (v)

18 Steegh,
J.PR lí. (John) (m)

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

19 Klok
l.F. (les)(m)

44

Gast,
J.A. (Bon){m)

20 Mout,
P. (Piel) (m)

45

van Dort
(lneke) (v)

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

46

tDl

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

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

47

Blauw,
N (Nienke) (v)

Kalkman.
B C (Raymond) (m)

48

Blokhuizen.
A B (Allred) (m)

24 Bood,
É.C (Eline) (v)

49

van den Hout.
A.Y (Annemaíie) (v)

50

)

1 2

3
4

1

L

7

1

Subtotaal 2

Totaal (l + 2)

Kievii,
J (Joost) (m)

I

,|

12

-

I
l

1
t-

l
l

I
l-

15

17

Subtotaal 1

l

lz
l

L
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Lijst 8 Staatkundig GereÍormeerde Partii (SGP)
Zèt in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o
Stoop
Í4. (Teunis)

18

(,

1

I

2

de Jong,

Staat,
B (Bert)

3Visser,
M L (Thiis)

van den Berg.
A.P J. (Albert-Jan)

van deí Duiin Schouten,
C.A. (Kees)

4

5

6

7

Houweling,
A (Adíi)

Grinwis,
PC. (Peter)

18Bíeedveld,
J S (John)

't0

l1

IHoogendoorn,
P (Peter)

Kardux,
A J (Aren-Jan)

van der Linden
A (Arie)

12Lekkerkerk.
FJ (Fíank)

l3van Gurp,
A T. (Adrie)

14Malze,
J.K. (Johan)

r5Kranendonk.
P (Peler)

16Born,
A.G.M. (Marco)

17den Besten.
AJ (Aart-Jan)

L

Totaal ry



Lijst 9 ChristenUnie Pag.13 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Scheermoijer,
H.J P (Haíy)

Verkaik,
J.W (Job)

2

o

o

q

3
Goeíee,
A (Andie)

2Schneider
W. (Willem)

4

5Oostra,
A. (Arjen)

Tanis-Kerjzer.
P M (Elma)

6

7de Moed.
M J. (Rini)

Houtman,
E.E. (Erica)

den Hollandeí
D. (Dirk)

8

I

10

ll

'12Hoek,
G M. (Gerto)

Tebrugge
B.J (Bernaíd)

van Heemst.
J PC (Stan)

13den Hartog,
J (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny)

'15
Spaans,
E.J M (Enk)

L
16Beslman.

D J (Drrk Jan)

i5
17La Bose.

M.B. (Maikel)

18Grinwis-Driesse.
N.,t.N (irlrranda)

19van der Duijn Schouten.
J. (Jacob)

20Koornneel,
M.C. (Maíco)

2J
Sies,
S.J. (Setkin)

Fíöling-Kok,
J.A. (Jantien)

23

Robrin,
P (Piet)

Totaal

1

E
11,

d
#
+

l

l

7m I



Laist 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 14 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Zeijl,
B. (Bas) (m)

6

o

o

6

2

van Zeijl,
FJ (Fokke) (m)

Kraaij,
B. (Buud) (m)

1

2

3
van deí Heiden-van der Blom, 3

B J (Bernadette)(v)

Pnns,
F.J. (Fred) (m)

5Íroosl,
l. (lna)(v)

Totaal -[I-EI4l

)21

E]



Liist 11 BBB
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rèchts, met het laatste cijíer.

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

2 (l'|
Hage-Barendregl.
N4.N. (N4aaike)

tL2van der Eijk,
PJ. (Piet)

]
3Lagerwaard

J. (Han)

24Sommeling,
C. (Cor)

L5Wesdorp,
M (Michelle)

Warnaer.
J.P. (Jan Pieleo

6

7

J. (Jan)

L8Oudijk,
M. (Maíianne)

IJacobs.
PE (Petra)

Í0Teíouw.
P (Pete4

11Beedijk.
D (Dirk)

van den 8rink,
G. (Geurt)

4 5Totaal

E



Lijst 1 2 Parlii voor de Dieren Pag. 1ó van 20

Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Klompenhouwer.
L.t\.4 (Lisa)

2

van de Peppel,
S. (Sabnna)

3

o

o

(
ICanton.

B (Bart)

I 4
EI
2van Broekhoven-van Mieío

R.N O. (Renate)

OndéÍdelinden.
S.E. (Suzanne)

4

5

6Vènderbos-Lambinon.
C. (Cees)

17den Boeí,
R.A.A. (Bobert)

IFaber,
A. (Alex)

tBekkers,
A.J.T (Lydia)

10
van der Holsl,
D. (Danielle)

11Groenewege,
PJ L (Pieteo

Totaal

1

2

[Irugl



Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Roos,
S.M (Seívaas)(m)

Pag.L7 van 20

o

o

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

Meiier,
P (Patrick)(m)

2

3

4van Zaalen.
F.P (Frans) (m)

1 l

1

l5r
W

Totaal I



Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

Zet in elk vakie één cijíer. Begln rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

3

o

o

41Strurjs.
J.P (John) (m)

2Kweekel.
A.A (Adíi) (m)

LTotaal t



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

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste cljíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

(,

1

van Buuren.
NI J (Meinderl) (m)

Jansen,
B (Bobert) (m)

1

2

3Bronwasseí,
Ir.E.J (Marc) {m)

de Jong-Kamst,
S (Sharon)(v)

Dedert.
W J (Wybíen) (m)

4

5

6

van der Velden
P {Pete4 (m)

Totaal

.l

tl
lzl
t

]1El



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 enezUds het aantal op deze lÍst uitgebÍachle stemmen
zoals vastgesteld door het stembuÍeau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

C Nee

Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

a

Li.istnummer en
-naam

Li,isttotaal zoals
vastgesleld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

L vvo Al) ll
4 t,',$U) 043 4.,

,6 +3
q \)[: r0 ") +l
-l hc.,{

tAàt 't^,1qu\ za 2d + \

rL nwÉ I L_ l{/
rr Y3BP» q\ 4s +2-

o

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

5


