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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

Adres/localie stembureau Dag Maand Jaat Openingstilder (van - lot)

t Slc.,-i Zo? '3 o

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

Adres/localie stembureau Dag Maand Openrngslijden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens !e!l!.nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag lvlaand Jaar Tiid (van'tol)

LI C FTI.g]
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O È De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

) J C
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\

< (t

Datum:
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2. Aanwezlgheid stembureauleden

SHIFT í:
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Houd per stembureaulid de tijden bii waarop het lid bii de zitting aanwezig was

Aanwezig op hel sl€mburoeu
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Vul hieronder de aantatlen geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op kcs

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

Aantal geld ige kiezerspassen

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

B Ar*
c o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

F

G
.L

E 5'53

5.1ó

3. Aantal toegelaten kiezers

Aanta I geld ige stempassen

o Sqd

U gaat nu de stembiljelten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

H

ls het aantal toegelaten kiezers niet geliik aan het aantal uitgebrachte slemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.
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ls er een verschíl tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubiek 4, onderdeel H)?

tr NEE à 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 stembilretten er ziin meer geteld

ilogelijke verklaringen voor het verschil
Verfield hieronder het aantal keer dat de onderslaande situaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt G

o Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(veímeld hiercnder de andere veÍklatingen en het aantal keer dat deze situahes zich hebben voorgedaan)

l{l.0ro0CcÍ\NOn zl t èu/; [,\st
) U f

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil CI

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímeld hieronder de andere verkla ngen en het aantal keer dal deze situalies zich hebben voorgèclaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgébrachte stemmen

I

\

^l,íMogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieíondeÍ hel aantal keer dat de onderslaande situaties zich hebben voorgedaan-

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



Hebben aanwezige kiozers bszwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tUdens 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 is onjuist.

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

Lgljj4! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

iC ( ud J rv'r. o

o í\

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmaligheden of bijzonderheden tíjdens de stemming en telling?
Voobeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de srernbus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest woden ontruimd, activileiten in of
rondom hel stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

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

&Ëgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden
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6, Bezwaren van kiezers



Noteer in deze rubriek de naam van alle slembureauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat ziin in elk geval de vootzítter en minimaal twee andere stembureauleden.

{l tct qck.o[s

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

ffi
Namen slembuíeauleden

Sa\^,'ar l"No

o H.rS r!q* €uSeA

Rc\o .B€nS

o
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g&p; U vult in rubiek I alleen de namen in.

VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

I

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Liistnummeí en Litslnaam

0

o

a
vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

? I 0í WaterschapspaÍtii Hollandse Oelta

lL I t I
4
L2WD

1ql j a /" 43 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

t 2 q
L1 ? L5 CDA

t
!..í ) q6 Hollandse Delta Natuurlijk

t I L 57 Water Natuurliik

B I
.)
38 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

I )r4 L 99 ChristenUnie

í0 AWP voor water, klimaat en natuur I I 4 t 3
bí1 BBB )() b

? 2,t u Lí2 Partii voor de Dieren

'i
(
(\ ) h 3í 3 JA2í

L '1 S
r9 ilb

..,)

) 515 Belang van Nederland (BVNL)

5 5 9Totaal:

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

a

LL ci/4 sOPLUS

I

?

í4 GOUD
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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

I 3
Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

In te vul[en door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

?r 6

3
o

o

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroleur

Coördinator tetha[
(bij tetverschillen)

Ani>'ra. €) rnouvob,t

l-r'»[,.lt tNo*tal*W
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

3qjNummer stembureau

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

í. Aantal toegelalen kiezers

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

A t-|8 5
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- oÍ kiezerspas) B 62-
Aantal geldige kiezerspassen

Hea aantat tot de stemming loegelaten kiezeÉ ( A + B + C = D )

D c

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentolijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

É. .i ao
Aantal blanco stembiljetten F S
Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaelaantal getelde stembiljelten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liisl zíjn uitgebnchl bii elkaar op

a
G 2

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

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

fl Nee, maar het stembureau heefr 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.

Aantal geldige stempassen

o
D 3 h-/

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldigs stem op een kandidaat'

H 5 Lti

Ja. Ga verder met rubriek 4.

O Nee, er 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 gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld.

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via íngevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le slemmen in andere gemeente)

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

4.2 §re) qd3
8.2 6'L
c.2 O

Ë74:;1y
ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aanlalgetelde stembilietten (rubriek 2 onder H) gelrk?

o
Ja. Ga verder met rubriek 4

oeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

O Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aanlal toegelaten kiezers en het aanlal gelelde slembiljetten. Vermeld hoe

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

O

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het veÍschil?
(vermeld hieíondet de andere vet*lanngen en hoe vaak at sprake van was)

Aantal geldige stempassen

F

Nee, er zijn mééÍ stembiljetten geteld.

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

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

D Ja, er zijn stembiljetten/stempasseni volmachtbewijzeni kiezerspassen van de verkiezing van

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethoudersihet bestuurscollege

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

aangetroffe n.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

O

4. Bij gecombineerde stemmingen



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
w.A. (wim) (m)
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Westbroek.
H. (Henk) (m)

28

29van Rhijn-
de Geus
L, Len

o

o

Mooíman,
C (Chris) (m)

Wesdorp,
i,lGJ (Mayke)(v)

26

27

6
2Bijsdiik,

C.L K (Cicilia) (v) 7
3Kalle.

J.H. (Hans) (m)

4Wesdorp,
A.A. (Arie) (m)

ó/
van Brugge,
PM.J. (Paola) (v)

Oosteíee.
R.J B (Rob) (m)

5

6

I

9
5

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

't0

7

8
KJ Kaíen) (v)

Speelman
M. (Maíl) (m)

Kumas.
F. (Fatih)(m)

de GraatÍ-
van Lilh.

11Sm0lders'Evers.
B J. (Rosalre)(v)

Heijndijk,
H. (Beít) (m)

13Kromhout
[,1. (Maaden)(m)

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

l5Veahorst.
Y (Yvonne)(v)

Janssen.
[,1.P. ([.4arcel) (m)

de Snaiier
J (Jan)(m)

16

17

18Krajenbrink-Meinds,
J (Janneke)(v)

19de Jonge,
J I/'l.M (Jos)(m) I
de Bruine,
lll W (Wilma) (v)

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

21

20

22Vermeer,
A. (Alice) (v)

23

DWC {Dion) (m)

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

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

24

25

q 0Subtotaal t \Subtotaal 2

Íotaal (1 + 2)

'|

12

I

I

l
L



4
,|

van Oorschot.
J.J.N, (Fíank) (m)

32van Ditmaís,
T.E. (Teíry)(v)

L3Peeterman.
T.A.G. (Íheo)(m)

4Veenhuizen.
H.B. (Bertine)(v)

5Noortman
H J (Hein)(m)

I
6Boender.

H D (Heleen) (v)

\
7Driesprong,

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

8Goudíiaan,
B. (Richard) (m)

9WilbÍink,
J. (Jorinde)(v)

10Speters,
D. (Oavid)(m)

1lNoordermeer-Swemmeí.
M.C A. (Ineke)(v)

12van de Vreede
Ir.L. (Marijn) (m)

13Beíning-
Van Oostveen,
C M (ïni) (v)

14Boom.
W.M. (Werneí) (m)

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

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

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

\
18van Arkel.

P (Peter) (m)

\
l9Ouwerkerk.

A (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met hel laatsle ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

L cTotaal



').

4
1Wiersma-

den Dulk.
H H. (Hennre) {v)

2van Lammeren
J (Joris) (m)

B
3Verbeek,

J. (Johan) (m)

3
4Lievense,

T (Tom) (m)

I

5Schaap,
w (Wyt2e) (m)

L1
6van den Berg,

J.J. (Job)(m)

7van der Linden
C.A.C. (Lieke) (v)

L8't Hoen.
PW. (Petra)(v)

IBobbemond.
J.N4. (Jan) (m)

't0
Stengs-Nijhol,
J. (Hanneke)(v)

11van den ouden
A P (Adri) (m)

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

'13
Kickert-Schotting
D.A. (Dorien) (v)

14

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijíer. Begln rechts, met het laatsle ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

(,

G6erlings,
H (HaÍy) (m)

I

I

Totaal 4



I IIvan Scheijndel,
A.N.M. (Nico) {m)

q2Zondeívan
N.M. (Natasja) (v)

L3Vslders.
M C (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 20
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Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnumm€Í
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o

o

TWinkels.
B B.TT (Branco) (m)

Wegman.
G J l, (Manjn) (m)

1

2

3Hartmann.
J.J.Ir. (Josephine) (v)

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

5de Klerk,
A. (Arie) (m)

6Oosleníijk.
T C. (Theo) (m)

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

1

Ivan Kampen,
W.E. (Wim) (m)

I
Ivan der Heiide-Keijzer,

M (Marcella) (v)

10van de Pol.
M. ([.4ax) (m)

11van der Schaaf
D. (Dirk) (m)

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

13Keijzer-Weslhoeve,
E B. (Liesbeth)(v)

14ven der Velde.
J.C.J. (Joar) (m)

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

16Boeter.
J P (Jan) (m)

Totaal

3

W



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besters
M.J. (Ria) (v)

Steehouwer.
H J (Henk)(m)
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2

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pikaart,
L. (Leon)(m)

Huber.
J (Johan) (m)

o

o
42

5

3van Maurik-de Graalí.
M.J. (Marjo)(v)

4Overwater,
L A (Leen) (m)

L

Klapwijk
J D B. (Jurgen)(m)

van der Meer.
B C.J H. (Rob) (m)

10

5

6

7

I

I

Boelhouwer.
N.P (Nathalie)(v)

Quak,
A (Aart) (m)

Fóer,
J. (Jacob) (m)

L

\

Benders,
J P H.M (Jos) (m)

11

12

13

l4

l5

16

Herjndijk,
M. (Maarten) (m)

Steehouwer.
M.A (N.4ichel)(m)

Olijve,
K (Rien) (m)

Bosman,
C J (Celeste)(v)

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

3
17Middendorp,

wAA (wim)(m)

18van Stappen,
A (Arie) (m)

19Doedens.
E H (Eimert) (m)

3

20Arnold,
E.R (Ed)(m)

Klootwiik,
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

van Mauíik,
S C. {Simon) (m)

Holterhues.
FW (Frank) (m)

23

24

25van de Linde.
C.B (Coo (m)

Horstmereí,
PH (Piet Hein) (m)

Schep,
J (Jan) (m)

26

27

van de Zande.
F (Ferdinand)(m)

31

28

29

30

33

Raad,
I (les) (m)

Vriienhoek
wC (m)

Steehouwer.
M. (Marian) (v)

Roodzand,
J. (Johan) (m)

Biemond
W (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)

\

36

37

38

39

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

den Drijver,
NAJ (Jan) (m)

Boender.
H. (Henk) (m)

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

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

\

Bosland.
A P (Anthonie)(m)

von Burg,
A.R. (Alexande0 (m)

41

40

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

Z

Zel in elk vakie één cilÍer. Begin rechts , met het laalste ciiÍer.

,|

la" u"n.
P (Petra) (v)

I

+-

Subtotaal 2

1

21

22

l lZTTI

rW



Liist 7 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen,
O.J (Dirk) (m)

Mesker,
C. (Cees) (m)

Zilverberg,
L. (Bartian)(m)

28

29

30

o

o

I 3
'|

l\.4ollema,

A (Anne) (m)

5
2Wilkens-

van Geloven
K B íKonnie) {v)

5
3Koí.

W. (Wiesje) (v)

4van der Hoísl.
S.J J (Servaas) (m)

5Pater-von Wasserthal,
M.J (Marian)(v)

6Lucas
R (Reyeo (m)

de Neef-Scholte,
M. (Miriam) (v)

Hopman,
M. (Mark) (m)

7

8

Idè LootÍ.
A E (Arend) (m)

I

Hottinga,
F.H.H. (Folkeí) (m)

Kooiiman,
A (Ane)(m)

12van den Bogerd,
P (Peteo (m)

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

Slachteí,
E.J. (Ellen) (v)

13

14

15Bietvelt.
V S. (Vincent) (m)

van den Berg,
M (Manon) (v)

Kik,
M. (Rinus) (m)

t6

t7

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

Klornpaste,
G J. (Gerrjan) {m)

l9

20Gast,
J A (Bon) (m)

van Dorl,
lM. (lneke) (v)

Rurter
H J W (Hein) (m)

21

23Blauw.
N (Nienke) (v)

24Blokhurzen.
A B (AlÍred)(m)

25van den Hout.
A Y (Annemarie) (v)

26Raaphorst
E P. (Ernst) (m)

27Gielbert.
L. (Leo) (m)

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

Ir

A.E. (Anneke) (v)

Bouweí
van Schie.
É (Femke) (v)

32

33

34Senese.
L (LennaÍd) (m)

35Kíuit,
R. (Bik) (m)

Bíiggeman,
TM (Theo)(m)

Bíouwer.
A (Aaíd) (m)

37

36

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

ven izëlldè.
C (Kees) (m)

Boot
G. (Gerben)(m)

39

40

Scherbeijn,
P P (Fl'p) (m)

van Burgel,
D (Dirk) (m)

41

42

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

van der Pol-Loomans,
L (Lies)(v)

43

44

45

46

Klok.
l.F (les) (m)

Mout,
P. (Piel) (m)

47Schuurmans.
T.J C (Theo) (m)

Kalkman.
R C (Raymond) (m)

Bood.
E C (Eline) (v)

48

49

50Kievit,
J. (Joost)(m)

7 I

6Totaal (1 + 2)

10

1Í

18

Subtotaal I

l
ql

.l

I

L

Subtotaal 2

l__l



I oIde Jong,

\
2Staat,

B. (Berl)

3Visser,
N4.L (rhijs)

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

5Grinwis,
PC (Peter)

Houweling,
A (Adri)

van der Duijn Schouten.
C A. (Kees)

6

7

88íeedveld,
J S. (John)

I
9Hoogendoorn

P (Peteo

10Kardux.
A J. (Aíen-Jan)

11van deí Linden.
A. (Arie)

12Lekkerkerk,
FJ (Fíank)

t3van Gurp,
A T (Adrie)

t4Matze,
J K (Johan)

15Krenendonk.
P (Peteo

l6Boín,
A.G.M. (Marco)

I
den Besten,
A.J. (Aart"Jan)

18Stoop,
TA (Teunis)

II

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet ln elk vakje één ciiÍèr. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummèr

Pag. 12 van 20

o

o

j

i--
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Totaal



,|

Scheermeijer
H.J.P (Harry)

2Verkaik,
J W. (Job)

Goeree,
A (Andie)

4Sóneider,
W (Willem)

5OostÍa,
A (Arjen)

6Íanis-Keijzer
P M. (Elma)

7de Moed,
M J (RinD

8Houlman.
E E (Enca)

den Hollandeí.
O (D'ík)

't0
Tebrugge,
B J. (Bernard)

11van Heemst,
J.PC. (Stao)

12Hoek,
G M (Gerto)

13den Hartog
J (Johan)

\
14Pipping,

C.M (Conny)

15Spaans,
E.J.t'/'1. (Eíik)

16Bestman,
D.J. (Dirk Jan)

I
17La Rose,

i,4.B (Maikel)

18

,9van der Duiin Schouten,
J (Jacob)

20KoornneeÍ.
M.C (Maíco)

I
21Sies.

S.J (Setkin)

\
22Robrjn,

P (Piei)

\
Fröhng-Kok,
J A. (Janlien)

Lijst 9 ChristenUnie

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

L

Zel in elk vakie één cijler. Begin rechts , met het laatsle cijfer.

Ir

ItI
II
)3

t

H

Grinwis-Díiesse.
M N (Miranda) l

Totaal d



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

I 31van Zei)l
FJ. (Fokke) (m)

2Kraaij,
R. (Ruud)(m)

van der Heiden-van deí Blom. 3

B.J (Bernadette) (v)

4Prins.
FJ. (Fred) (m)

5Troost,
I (lna) (v)

6van Zeijl,
8. (Bas) (m)

Totaal

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur

m



5 ö
1Hage-Barendíegt,

lí N. (Maaike)

5
2van der Eijk,

PJ (Piet)

33Lagerwaard,
J. (Han)

54Sommeling,
C (Co4

t

5Wesdorp,
M (Michelle)

\
6

J. (Jan)

7

J P (Jan Pieter)

IOudijk,
M. (Marianne)

IJacobs,
PE. (Peka)

10Terlouw.
P (Peteo

l1Beedrjk
D (Oiík)

12van den Brink,
G (Geurt)

Liist 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèí

Pag.15 van 20

o

o

--_

6Totaal A



1Canton,
B. (Bart) 2 o

L2Klompenhouwer
L M (Lisa)

3van de Peppel,
S. (Sabrina) 3

4van Bíoekhoven-van Mierlo.
R N.D (Renate)

5Onderdelinden.
S E (Suzanne)

6Veíderbos-Lambinon.
C (Cees)

7den Boer.
B A.A. (Robelt)

8Faber
A (Alex)

IBekkers,
A.J.T. (Lydia)

10
van der Holsl,
D. íDanielle)

11Groenewege,
PJ L (Piete0

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijreÍ. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

()Totaal q



5 61Roos.
S.M (Servaas)(m)

0
2Kegel,

FJ (Fred) (m)

3Meijeí,
P (Patrack) (m)

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

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍeÍ.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

o

o

u5Tolaal

o



31StÍuijs.
J P (John) (m)

Z
2Kweekel,

A.A. (Adri) (m)

3Oaamen,
J K. (Jacques) (m)

Liist 14 GOUD
Zet in elk vakie één cijÍèr. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal l5l



B
1van Buuren,

MJ (t\4eindert) (m)

2Jansen,
R. (Roberl) (m)

38íonwasser.
M.E.J. (Marc) (m)

L4deJong-Kamst.
S (Sharon)(v)

b
5van der velden,

P (Peter) (m)

6D6dert,
WJ. (WybÍen) (m)

Liist 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandidaat &
kendidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

Totaal w
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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 enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzUds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

o

O

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

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil
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