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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 Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/localie slembureau Da9 Openrngslriden (van - tol)

2l ó(

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

Dag Maand Openin9slijden (van - lol)

[---l

1b Stembureaugegevens tijdens lgllilg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lUstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí Trtd (van _ tol)

Oatum zn L3 u oo oO

o
waar vond de telling (op liistniveau) plaats?

{ oe tetting vond in het stemlokaal pLaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstljden

t 1c1 Z *73iD

t5 ol o0

Adí€s/localie slembureau
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SHIFT 1 :

Houd per stembureaulid de tiden bijwaarcp het lid bii de zittÍng aanwezig was

Aanwezig op hel slembureau

Dag Maand Jaat
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Vooílelters Achternaam

TELLERS

Vooíleiters AchleÍflaam
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2. Aanwezlgheid stembureauleden
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aa ntal geldige stempassen 4i0
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

B s2
Aantal qeldige kiezerspassen

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

o
U gaal 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 E qLs

Aantal bla nco stembiljetten F 1c

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

ts hel aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan hel aantal uilgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

o

c ö

À8o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G 5

f,ua0

3. Aantal toegelaten kiezers

o

H
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ls er een verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, ondedeel H)?

tr A/EE ) Ga dan door naar rubriek 6.

E JA ) 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 verlJaingen voor het verschil
Vetmeld hierondor het aanlal keer dat do onderslaande siluaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(veíínold hiorondeÍ de andere ved<laringen en hel aanlal keoÍ dat deze situalies zich hebbon vootgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

Ér ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembili€tten er minder zijn geteld

Mogelike ve*laingen voor het verschil
Vermeld hieronclat het aanlal keer dat de onclo6taande situalies zich hobbon vootgedaan

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 andere verklaring is voor het verschil
lvemold hiarondeí cle anderc verklaringon on hel aanlal keet dal dozo silualies zich hebben voorgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen h6t aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezigè kiezers bezwaren gèuit?

Bezwaren zijn klachten oÍ 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 tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
vetklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

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? NoteeÍ die dan ook.

&tgE! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oÍ zijn niet gekomen, de slemöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in oÍ
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschril de onregelmatigheden of bizonderhoden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

&!pp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden

o

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubiek de naam van alle slemburcauleden die bij de te ing aanwezig zin
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

LgLgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Veívolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembureauleden

o

o

v oe ocAa+

r/AN Ceut-

f r/issEÈ

, SAí^rtr

1

2 L. Rdol

3

4 V e LAA Doovtr

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op liistniveau

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

Lrjslnummer en Litslnaam

o

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

1 Waterschapspartii Hollandse Delta 6 q

2WD
(\
J L

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) I "l

4 50PLUS
,l

{

5 CDA \ q

6 Hollandse Delta Natuurliik I 1

7 Water Natuurlijk
,L 5

I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) J
'1 6

'10 AWP vooÍ water, klimaat en natuur 1 3
11 BBB

.+
6

í2 Paíij voor de Dieren

I

3 trJ

13 JÀ21 3 LJ

14 GOUD
È.)

'15 Belang van Nederland (BVNL) I r)

Totaal: tr 6 5

9 ChristenUnie
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a

o

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

a

Stembureaunummer

3
Proces-verbaal
Waterschap Ho[landse Delta

Dee[ B

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

Teltafetnummer

L L 1

Naam

Tafetleider

Tafetcontroleur

o

I 7

ítt] n+" Vl,er -re: éFt:ea,oí

/t.+l.t r r-ío.rJ&
Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

l
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau R87
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

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

Aantal geldige stempassen A QzB
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk oí via ingevulde stem- of kiezeBpas) B íL

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tol de stemming toegel alen kiezers ( A + B + C = D )

Vul hierondet de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeontélijk stembureau/slembureau voor hel
openbaar lichaam.

É 9(s
Aantal blanco stembiljetten Í lo
Aantal ongeldige stembiljetten G 5

o Het totaalaanaal getelde saembitjetlen ( E + F + G = H )

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

(_Ja. Ga verder met rubíiek 4

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

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

O Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verdeÍ met het vervolg van rubriek 3

1. Aantal toegelaten kiezers

o

98o

2. Aantal getelde stembiljetten

90o

D

c

Aantal stembil.ietten met een geldige stem op een kandidaat '

' Tel v@r dít onderdeel da aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bii elkaar op.

H

3. Verschil tussen het aantal toeg€laten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde verschil heeft het gemeentelÍk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schnftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) s.2

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

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

ls het aantal toegetaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

! Ja. Ga verder met rubriek 4

o D Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

D Nee, er zijn mindeÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Verklaar het 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 stembil.iet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het veÍschil?
(vemeld hierondeí de andarc ve*laringen en hoe vaak or sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2
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Zijn er stembiljetten. stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

EL Nee

D Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiAeften, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetrcffen.

o

(Afhankelik van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke liist éen of twee.)

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gècombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lust en por kandldaat
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Zet in elk vakje één ciiÍèr. Begin rechts , met hèt laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26Moorman,
C. (Chris) (m)

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

Westbíoek,
H. (Henk)(m)

29van Bhijn-
de Geus,
L (Lenv) (v)

dISjoukes,
W.A. (wim) (m) Z

t

2Bijsdijk,
C L K. (Cicilia) {v)

Kalle,
J H. (Hans) (m)

ï

L

Wesdoíp,
A A. (Arie) (m)

van Brugge,
PM.J. (Paola) (v)

4

5

\

t L

Ooslerlee.
R.J.B (Rob) (m)

de GraaÍl-
van Lith,
K J. (Karen)(v)

6

7

IKumas,
F (Fatih)(m)

L
ISpeelman

M. (Mart) (m)

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

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

11

I
12Heiindijk,

H (Bert) (m)

't3
Kromhout,
M. (Maarlen) (m)

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

Verhorsl,
Y (Yvonne)(v)

Janssen,
Ni1 P. (I/arcel) (m)

17de Snaiier,
J. (Jan)(m)

Krajenbrink-Meinds,
J. (Janneke)(v)

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

20de Bruine
lv1 W (Wilma) (v)

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

Vermeer,
A. (Alice) (v)

21

22

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

't Mannetje,
J.J. (Johan)(m)

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

6 1Subtotaal 1

( I

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

10

15

16

18

't9

23

24

Subtotaal 2 o

28

Totaal (1 + 2)



Liist 2 VVD
zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

a

l 0

1

van Oorschot.
JJM (Frank)(m)

1

2

3

4

5Noortman.
H J (He'n)(m)

6Boender.
H D (Heleen) (v)

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

8Goudriaan.
R. (Richard) (m)

9Wilbíink,
J (Jorinde) (v)

l0Speteís,
D. (David)(m)

llNooídeímeer-Swemmer.
tvl.C.A. (Tlneke) (v)

12van de Vreede
i,l L (Marijn) (m)

r3Berning-
Van Oostveen,
C.M. (Tini)(v)

14Boom.
W M. (WeÍne0 (m)

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

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

í
17van Noorl,

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

I
r8van Arkel,

P (Peter) (m)

1

19Ouweíkeík.
A (Aao (m)

van Ditrnaís,

lT.E. 
(rerry) (v)

I

lPeetarman,
ITA G. (Theo) (m)

l veent u,zen,
H.B. (Bertine) (v)

7

ï

lrr

ï

ï

-ï

Totaal Eq
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o
Slengs-NijhoÍ,
J. (Hanneke)(v)

10

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

1't

o

l) 5
I

dèn Dulk.
H.H. íHennie)ív)

\
2van Lammeren,

J. (JoÍis)(m)

\ o
3Verbeek,

J. (Johan) (m)

I
Lievense,
T (Tom) (m)

Schaap,
W. (Wytze) (m)

4

5

6van den Berg,
J J. (Job) (m)

7van c,er Linden.
C.A.C (Lieke) (v)

8'I Hoen,
PW (Petra) (v)

IRobbemond
J M. (Jan) (m)

Kickert-Schotting.
D.A. (Dorien) (v)

't2

13

14Geeílings,
H. (Haíy) (m)

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

van Stijn,
B. (Beínhard) (m)

Totaal TsI



I q1van Scherjndel,
ANM (Nico)(m)

6
2

3

Liist 4 soPLUS
Zet in elk vakie één cljÍeÍ. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.8 van 20

o

o

L 1

Zondeívan.
N M (Natasja)(v)

]Velders.
M C (Bret) {v)

Totaal



4-7
1Winkels,

B B.T.T. (Bíanco)(m)

2Wegman,
G J. t\4. (Mariin)(m)

ZHartmann.
J J M. (Josephine)(v)

4van den Berg,
H (Henk)(m)

5de Klerk.
A (Arie) (m)

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

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

I

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

7
9van der Heijde-Keijzer,

M (Marcella) (v)

r0van de Pol,
M. (Irax) (m)

van der SchaaÍ,
D (Dirk) (m)

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

13Keijzer-Weslhoeve.
E.8 (Liesbeth)(v)

Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

van der Velde.
J C J. (Joao (m)

14

van Rossum.
N A (Ellen)(v)

15

Eoeter.
J P (Jan)(m)

16

o

Totaal [ï-ETa]

E

E

11

E



Liist 6 Hollandse Delta Natuurliik

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutler'Besters
M J (Bia)(v)

Steehouwer,
H.J. (Henk)(m)

Pag. 10 van 20

2

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van de Zande,
F. (Feídinand)(m)

HubeÍ
J (Johan)(m)

Overwater
L A (Leen) (m)

Klap\flÍk,
J D B. (Jurgen) (m)

4

5

6van Nes-
de Man,

30

43

o

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

Heijndi,k,
tvl. (ilaarten) (m)

Steehouwer.
M.A (Michel) (m)

o
tr,liddendorp,
W.A.A (Wim) {m)

van Stappen
A. {Arie) (m)

lDoedens,
IEH (Eimert)(m)

Aínold,
E R. (Ed) (m)

Klootwiik.
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

van À,!aurik.

S C (Simon) (m)

14

15

16

17

r8

19

20

21

22

23

0

5

3van Maurik-de Gíaaí.
M.J (Maíjo) (v)

7van der N/teer.

R.C.J.H. (Rob)(m) I

-)
)

Benders,
J.PH M (Jos) (m)

10

1l

12

13

8

I

Boelhouweí,
N P. (Nathalie) (v)

Quak,
A (Aart) (m)

Olijve,
K. (Rien) (m)

Bosman,
C J (Celesle)(v)

Faber,
J. (Jacob) (m)

24Holterhues,
F.W (Frank) (m)

26Horstmeier.
PH. (Piel Hein) (m)

27Schep,
J. (Jan) (m)

Raad,
l. (les)(m)

29Roodzand.
J. (Johan)(m)

31Vrijenhoek
W.C (m)

32Biemond,
W. (Willem) (m)

de Vogel
J. (Jan) (m)

34Steehouwer.
M. (tvlarian)(v)

35van Ma0íik.
A.L. {Adrie)(m)

36den Drijveí,
N A J. (Jan) (m)

37Kloet,
A. (Adíiaan)(m)

Schelling.
G.J (Bert) (m)

39Boendeí.
H. (Henk)(m)

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

41von Burg,
A B. (Alexande4 (m)

42Pikaart,
L (Leon) (m)

Subtotaal 2

I 4Totaal (1 + 2)

van de Linde.
C B (Coo (m)

25

Zel in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechts , met het laatstè ciiÍer.

1

28

33

Subtotaal 1 [[t4li]



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin Íechts , mel het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l\-4ollema.

A. (Anne)(m)

Wilkens-
van Geloven

Pag. 11van 20

KR nnre

26

27

28

2

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

Baaphorst
E.P (Ernst) (m)

Gielbert,
L. (Leo) (m)

Verhagen,
D J (D'ík)(m)

Korí.
W (Wiesje) (v)

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

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

Lucas,
R. (Reyeo (m)

3

4

5

6

3

o

o
van Burgel,
D. (Dirk) (m)

Steegh,
J P R.M (John) (m)

Klok,
lF. (les) (m)

42

43

44

45

46

Kleinpaste
G J. (Genian)(m)

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

19

21

24

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

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

Blokhuizen.
A B (Allred)(m)

20

22

23

van der PolLoomans
L (Lies) (v)

Mout,
P (Piet) (m)

Flood
E C (Eline) (v)

47Schuuímans,
T.J C. (Theo) (m)

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

48

49

50van den Hout.
A.Y. (Annemarie)(v)

1

L

q

Hottinga,
ÉH.H. (Folkert) (m)

l0

11

7

8

9de Loofl.
A.E (Arend)(m)

de NeeÍ-Scholle.
M. (Mrrjam) (v)

Hopman.
M. (Mark) (m)

Kooijman,
A. (Aíie) (m)

12

13

14

15

16

17

van den Boqerd
P (Peteo (m)

Tanrs,
PE. (Peggy) {v)

Slachteí,
E.J (Ellen) (v)

Rietvelt.
VS. {Vincent)(m)

van den Berg.
M. (t/anon)(v)

Kik.
M. (Binus)(m)

18Fousën-Poeder.
C.M C (Claudra)(v)

31

32

29

30

34

35

36

v)

Brouwer.
A. (Aaíd) (m)

Àresker,
C. (Cees) (m)

Briggeman
T.II (Theo) (m)

Zilverbeí9,
L. (Bartian) (m)

van deÍ Ree.
A H (Arne) (m)

A E (Anneke) (v)

Seriese.
L. (Lennard) (m)

Krurt,
B. (Rik)(m)

Bouwer-
van Schie,
F. (Femke)(

38Haan.
B.E.P (Rob)(m)

Boot.
G. (Gerben) (m)

41

39

40

van 'l ZelÍde.
C. (Kees) (m)

Scherberjn,
PP (Flip) (m)

L Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

25

3

Kievil,
J. (Joost) (m)

nL 5

1

_l

l5

---------l-

!

E",*,
N. (N'enke)(v) +

1

-l

1 zSublotaal I
I



,|

de Jong,

2Staal,
B {Bert)

3Visser,
M L (Thiis)

4van den Berg,
A PJ. (Albert-Jan)

5Gíinwis,
PC (Pete0

6Houweling,
A (Adíi)

7van deí Duijn Schouten,
C A (Kees)

8Breedveld,
J S. (John)

9Hoogendoorn,
P (PeleÍ)

r0Kardux,
A.J (Aren-Jan)

l
l1van der Linden.

A. (Arie)

12Lekkerkerk.
FJ (Frank)

r3van Gurp,
A T (Adíie)

14Matze,
J.K (Johan)

15Kranendonk.
P (Pereo

16Born,
A G.[.4. (Marco)

17den Beslen.
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
Í A. (Teunis)

Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakje één ci,íer. Eegin rechts , met het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

O

o

5

3

Totaal



b
'|

Scheermeijer.
H J P (Haíy)

2
2Verkark,

J W (Job)

\
3Goeree,

A (Andie)

4Schneider.
W (wílem)

5Oostra,
A. (Arjen)

6Íanis-Keij2er
PM. (Elma)

7de Moed,
M J. (Rini)

I

I

I

14Pipping,
C M. (Conny)

15Spaans,
E.J.M (Erik)

16Eestman,
D J (Dirk Jan)

2
17La Rose.

M.B. (Maikel)

18Grinwis-Driesse.
M.N (MrÍanda)

19van deí Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20Kooínneef,
M.C (Marco)

I
21Sies,

S.J. (Selkin)

22Robijn,
P. (Piet)

23Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste cljíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o
Houtman,
E E (Eíica)

den Hollander
D. (Oirk)

Tebrugge,
B.J (Bernard)

van Heemsl
J P C (Stan)

Hoek.
G M. (Gerto)

den Hartog,
J (Johan)

o

8

9

10

11

12

't3

4 (Totaal



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 14 van 20

o

o

6
1van Zeijl,

FJ. (Fokke) (m)

3
2Kraaij,

B. (Ru'rd)(m)

\
van der Heiden-van deí Blom, 3

B.J (Bernadette)(v)

\
4Prins,

F.J (Fred) (m)

LÍíoosl,
I (lna) (v)

6van Zeijl,
B (Bas)(m)

l

I

Totaal 1 E]



ó Cl
Hage-Baíendregt.
M N (Maaike)

Ll

3

Wesdorp.
M (Michelle)

6

J. (Jan)

7

J P. (Jan Pieter)

Z
IOudijk,

N4. ([4arianne)

L
IJacobs.

PE (Petra)

10Teílouw,
P (Peter)

,l11Reedijk,
D (Drrk)

12van den Brink.
G. (Geuít)

Lijst 11 BBB
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiler

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van der Erjk
P J. (Piel)

Lagerwaard,
J. (Han)

Sommeling
C (Cor)

Pag. 15 van 20

2

3

4

a

o

L

Totaal

T-fwl



9
1Canlon,

B (Barl)

11

2KlompenhouweÍ
L M (Lisa)

Í
3van de Peppel,

S (Sabrina)

1

6VendeÍbos-Lambinon.
C. (Cees)

1

7den Boer.
R.A.A. (Bobert)

1
Fabeí,
A (Alex)

IBekkeís,
A J.T. (Lydia)

L
10

van deÍ Holst,
D. (Danielle)

2
11Groenewege,

PJ.L. (Pieter)

Lijst 1 2 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijfer. Begln rechts , mèt hel laatste cilÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Broekhoven-van Mierlo. 4

R.N D. (Benate)

Ondeídelinden
S.E (Suzanne)

Pag. 1ó van 20

5

o

o

3 íTotaal

]1



t S
1Boos,

S.M (Servaas) (m)

1

2Kegel,
FJ. (Fred) (m)

I3Meiier,
P (Patíick) (m)

q4van zaalen.
F.P (Frans) (m)

Lijst 13 JA21
Zer in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste ciiíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

o

o

3 íTotaal



3
1Strurjs,

J P (John)(m)

I

2Kweekel,
A.A. (Adri) (m)

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

Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Lí

Lijst 14 GOUD

Totaal



Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cljíer. Begln rechts, met het laatste cijter.

Pag. 19 van 20

o

o

6
2

3

de Jong-Kamst,
S {Shaíon) (v)

van der Velden
P (Peteo (m)

4

5

6Dedert.
w J (Wybren) (m)

1 oTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

ll-8,,,-'
I 
M.J (Mehdert) (m)

[*"*
I 
n 1nooe,t11.y

E."-r""*,,
M.E J. (Nrarc) (m)

1

Ët
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er vooÍ een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lrst uilgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

o

p, Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

Ir Bn« +6 a+
l\ co"tD 5 q Ve{vGtl G,6o&T«tD

vt{vto<f 6tsottrÉtt2


