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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

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

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

AdÍes/localie stembureau Dag Maand Openinqslrlden (van - lol)

L}r, (- ac OI OO I oo

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

Adíes/localre slembureau Dag Maand

Ert6l t Lo23 o 2t oo

1b Stembureaugegevens tijdens !C!!!.nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

OaS Maand Jàat T,td (van - lol)

Datum o3 Lrt L5 LI

a

í. Stembureau, locatie en openingstijden

(:: o\5t

_) I Lf \,l.,/ e ( hari: rr a3

t5

Openingslilden (van - tol)

o()

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

d De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

o

f-T-_-] [-T-t

[-T-- [-T-t
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2. Aanwezigheld stembureauleden

Vooíletleís AchleÍnaam

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

Aanwezig op hel st€mbureeu

Dag Maand Jaat Trld (van - tot)Nil
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen 9 -lq
B

c C

Aantal qeidige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers s

Aantal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten lellen en beoordelen.
Het aantalgetelde slemmen moet gelik zin aan hel 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 55-+
Aantal bla nco stembiljetten F lt
Aantal ongeldige stembiljetten

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

o

35 5

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G 5 ti,

55b
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o

Totaal aanlal getelde slemmen ( E + F + G = H ) H
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

drvfE > Ga dan door naar rubriek 6.
D )A ) 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
Veíneld hierondeí het aanlal keeí dat de ondeíslaande silualies zich hebben vootgodaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verfield hieÍondér de aodeíe ve*laíingen en hel aanlal keeí dal deze siluaties zich hebben voorgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

Er zijn mindeÍ stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aanlal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verm6ld hieronder do andere verkla ngen en het aanlal keer dal deze situaties zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercndet het aanlàl keer dal cle ondeístaancle stlualÈs ztch hebben vooígedaan.



6. Bezwaren van klezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voofueelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereíkbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, 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 niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

LgÈ3p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,gÈgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Cl

\(
* ?

,2(

IC íOL,^ í5 le etclewc

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Namen slembureauleden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

Elgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

veNolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2

3 L Llo[ b,,.o
4

l- 13 ul^rrr,,Vor '',5

6

7

A. L' ,-lu,.L\,',,J1

2 -i Y!\o o,er
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

í Waterschapspartij Hollandse Delta 1 t
2WO )
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) I 1
4 sOPLUS 6
5 CDA I

6 Hollandse Delta Natuurliik 7 q
7 Water Natuurliik 1 L1

8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP) í

9 ChristenUnie 3
'10 AWP voor water, klimaat en natuur L 3
11BBB ,1 I

í2 Partii voor de Dieren 6 5
13 JA21 L o
14 GOUD L
15 Belang van Nederland (BVNL) c)

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

LUslnummeÍ 5n Lrjslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o
Totaal: 5 3 f

3

I
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A



*?À= Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Holtandse Detta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

26)
Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator

6
o

a

3 I

IlSd.L b-

I lr .L( :--=.- -t uaoln
_J----V'}-

(bij tetverschitten)
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nu..e, stemburea, J! t
) l?Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld d@r het stombureau (zie rubriek 3 van het yoces-verbaal van
het stembureau).

A \+s
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B ïtt

o Aantal geldige kiezerspassen c o

Hel aanlal aol de stemming toegelaten kiezars ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E í3+
Aantal blanco stembiljetten F tl
Aantal ongeldige stembiljetten

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

' Tel voor dil onderdeel de aantallen stemmen díe op elke lijst zijn uitgebracht bíj elkaar op

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

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

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

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

1. Aantal toegelaten kiezers

5s3

G §

ís)

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

Aantal geldige stempassen

D

2. Aantal getelde stembiljetten

H

E Ja. Ga verder met rubriek 4.



Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen èn volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezeÍspassen (pas om Íe stemmen in andere gemeente)

4.2

8.2

c.2

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

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

o
D Ja. Ga verder mel Íubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil lussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. 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 stembiliet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hiercnder de anderc ve*laingen en hoe vaak er sprake van was)

Pag. 3 van 20

o.2

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

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?
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4. Bij gecombineerde stemmingon

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

B Nee

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

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

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

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

o

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

Zie volgende pagina's.



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatstè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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26

o

o

4Sioukes.
w.A. (Wim) (m)

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

I

2

J

í

./.

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

3

4

5

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

Wesdorp.
A.A. (Arie) (m)

A
6Oosteílee,

B.J.B. (Bob)(m)

7de Graaí-
van Lith
K J. {Karen} {v)

b

10

11

8

9

Smulders-Evërs.
B.J. (Rosalie)(v)

Kumas,
F. (Fatih) (m)

Speelman,
M (Mart) (m)

van Egmond
W A (Willem) (m)

J
Herjndijk,
H (Bert) (m)

Kromhout.
M. (Maarten) (m)

12

t3

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

4

a
A

Janssen.
N4.P (Marcel) (m)

15

í6

17

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

de Snaijer.
J. (Jan) (m)

't8
KÍajenbrink-l\íeinds
J (Janneke) (v)

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

de Bruine.

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

Vermeer,
A. (Alice) (v)

21

20

22

OWC (Dion)(m)

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

24

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

Wesdoíp.
M.G.J (i,4ayke)(v)

Westbroek,
H. (Henk)(m)

2Svan Rhijn-
de Geus,
L (Lenv)(v)

a5Subtotaal í

E;,."
I 
c. 1o',is1 1.1

-[I l'atf

l

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

tr



I J
1van Oorschot.

J.J.M. (Frank)(m)

o
1_

2van Ditmars,
T E (Terry) (v)

Peeleíman.
TA G (Theo) (m) 2

J
4Veenhui2en.

H B (Bertine) (v)

5Noorlman.
H J. (Hein) (m)

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

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

IGoudriaan,
R (Bichard)(m)

I
Wilbíink.
J. (Jorinde) (v)

10Speters.
O (David) (m)

't1
Noordermeer-Swemmer,
MCA (Ílneke) (v)

'12van de Víeede,
M.L (l/anjn) (m)

13Berning-
Van Oostveen
C M. (Tini) (v)

148oom.
W M. (Weíne0 (m)

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

l6de Kool.
A.J. (Aad) (m)

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

218van Arkel.
P (Peter)(m)

19Ouwerkeík,
A (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechls, met het laatste ciiÍer.

Pag. ó van 20
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o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

Tlaí



Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

6 I1

den Dulk,
H H ÍHennie)(v)

2van Lammeren,
J (Joris) (m) 2 6

9
3VeÍbeek.

J (Johan)(m)

4Lievense.
T (Tom) (m) 1

5Schaap,
W. (Wytze) (m)

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

7van der Linden.
C.A C. (Lreke)(v) 5

.)
1-

8't Hoen.
PW. (Pelía) (v)

Robbemond.
J.M. (Jan) (m)

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

10

I

11van den Ouden
A P (Adri) (m) L

12van Stiin,
B (Bernhard) (m) 4

13Kickert-Schotting,
D A (Dorien)(v)

14Geeíings,
H (Harry) (m)

4I

| '"'1I -ttTrl 
ol



,|
van Scheijndel,
A.N.NI (Nico) (m) 1

52Zondervan.
N.M (Nalasia)(v)

4
3Velders.

t!4.C. (Riel) (v)

Liist 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiter. Begin rechts , met hel laalstè cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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1

_-

Totaal b



Lijst 5 CDA
zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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a

o

1Winkels,
B.B.Í,T. (Branco)(m) 6

2Wegman,
G.J M. (Marijn) (m)

3Harlmann.
J.J M. (Josephine)(v) b

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

5de Klerk,
A (Arie) (m)

6Oosteníijk,
T.C. (Theo) (m)

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

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

Ivan der Heijde-Keij2er,
M (Marcella)(v)

10van de Pol.
M (Max) (m)

1'lvan dèr SchaaÍ
D. (D'ík)(m)

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

Keij2er'Westhoeve,
E I (Liesbeth)(v)

t4van der Velde
J.C J. (Joar) (m)

15van Rossum
N A (Ellen) (v)

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

II

Totaal

I

rL']I

I
-ï

+
+
ï

+



Liist 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zel in elk vakjè één cijÍer. Begln rechts, met het laatste cijÍeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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26

27Schep,
J. (Jan) (m)

o

o

Boendeí.
H. (Henk) (m)

Bosland,
A P (Anthonre)(m)

39

40

42

43

von BuÍg.
A.B. (Alexander) (m)

Pikaart,
L. (Leon)(m)

Hu ber
J. (Johan)(m)

41

Klootwijk.
P (Pleun) (m)

Pannekoek,
W (wiebe) (m)

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

21

Holterhues.
FW (Frank) (m)

22

23

25

de Sutter- Besters.
MJ (Bia) (v)

Steehouweí.
H.J. (Henk) (m)

2

i

van Mauíik-de Graaí.
M J (Mario) (v)

Klapwiik.
J O B (Jurgen)(m)

3

4

5

6

Overwater
L.A. {Leen) (m)

van Nes-
de l\.4an

I

Ll

3

van der Meer
RCJH (Rob)(m)

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

10

11

7

9

8Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

Ouak,
A. (Aart) (m)

Fabeí.
J. (Jacob) (m)

12Olrjve
K. (Bien)(m)

I

13

14

't5

17

r8

19

20

Bosman,
C.J. (Celeste) (v)

den Hoilandeí,
C.A. (Kees) (m)

Heijndljk,
M. (Maarten) (m)

Sleehouwer.
M.A. (Michel) (m)

Middendorp,
WAA (Wim)(m)

van Slappen.
A. (Aíie) (m)

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

Aínold,
E.R. (Ed) (m) 2-

q

2aRaad,
I (les) (m)

van de Zande.
F (Feídinand) (m)

29

31

30

32

33

34

Roodzand,
J. (Johan) (m)

Vrijenhoek,
WC (m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan) {m)

Sleehouweí.
M. (Marian) (v)

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

den Driiver,
NAJ (Jan)(m)

35

36

38

I

I

Subtotaal 1 Sublotaal 2

van de Linde,
C B (Co, (m)

'|

Naam kandidaal &
kandldaatnummor

Horslmeier,
P H (Piel Hein) (m)

r-

Kloet.
A. (Adriaan) (m)

tt"r.,
G J. (Bert) (m)

Totaal (1 + 2)

[ [T-t1
[TErí]

E

I w



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Mollema.
A (Anne) (m)

Wilkens-
van Geloven
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van Dort,
I N, (lneke)(v)

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

22

23

24

25

Ruiteí,
H J.W. (Hein) (m)

Blauw,
N (Nienke) (v)

Blokhuizen.
A.B (AlÍred) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst,
É P (Ernst) (m)

Gielb€rt.
L (Leo) (m)

Verhagen.
O J (DÍk)(m)

Mesker.
C (Cees) (m)

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

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

26

27

2A

29

2

o

KB Konnre

van den Berg.
M {Manon)(v)

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

Rietvelt.
V.S. (Vincenl)(m)

o
Kik.
M. (Rinus) (m)

Fouserl'Poeder.
C M C (Claudia)(v)

r5

16

17

IB

21

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

20

48

49

50

I

I
1C 3

2
Paler'von Wasserlhal.
lr.J. (Marian)(v)

3

4

5

6

Korl.
W. (Wiesje) (v)

Lucas,
R (Reye0 (m)

7

Hopman,
M ([/ark)(m)

de Looí,
A E (Aíend)(m)

I

I

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

Kooijman.
A (Arie) (m)

10

11

12van den Bogerd.
P (Pete0 (m)

I
Tanis.
PE. (Peggy) (v)

Slachter,
E J (Ellen) (v)

l3

14

Ll

I

30Zilverbeí9,
L. (Bartian) (m)

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

A.E. {Anneke) (v)

31

32

r)
z_

Bouwer'
van Schie,
F (Femke) (v)

Seíiese,
L. (Lennard)(m)

Kruit,
R (Bik) (m)

35

34

Haan,
R.E P (Bob) (m)

36

38

Briggeman.
T.M. (Theo)(m)

Brouweí,
A. (Aard)(m)

van t Zelfde.
C. (Kees) (m)

Boot.
G. (Geíben)(m)

39

40

van Burgel,
D. (Drík)(m)

41

42

43Steegh,
J P.R.t'L (John)(m)

44Klok,
LF. (les) (m)

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

Schuurmans.
1J.C. (Theo)(m)

47

45

46

Àrout,
P (Piet) (m)

3

Totaal (1 + 2) 1 q

Kievit,
J (Joost) (m)

van der Hoísl.
SJJ (Servaas) (m)

de NeeÍ-Scholle
M ([.4irjam)(v)

1 3o

t9

Sublotaal 1

ScheÍberln.
PP. (Flip) (m)

l Subtotaal 2

t



L
2Staat,

B (Bert)

3Visser,
M.L. {Thijs)

4van den Berg.
A.PJ (Albert-Jan) 1

5Gnnwis,
PC (Peter)

6Houweling,
A (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C A. (Kees)

8Breedveld,
J.S. (John)

IHoogendooín
P. (Peteo

't0
Kardux,
A J. (Aíen-Jan)

11van der Linden
A (Arie)

Lekkerkerk.
F.J (Fíank)

13van Guíp,
A.T. {Adrae)

l\ratze,
J.K (Johan)

Kranendonk.
P (Pele0

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

17den Besten
A J (Aart'Jan)

Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kendidaalnummer

de Jong,

Pag. 12 van 20

o

o
Stoop,
TA (Teunis)

18

5

12

14

15

1

l

Totaal



Liist I ChristenUnie
Zèt in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 20

o

o

1

3
2

3Goeree,
A (Andie)

4Schneider.
W (Willem)

6Tanis-Keijzer
Plvl (Elma)

7de Moed,
M J. (Bini)

Houtman,
E.E. (Eíica)

Iden HollandeÍ.
D (DrÍk)

Tebftrgge
B J (Bernard)

van Heemst.
J PC (Stan)

r0

11

12Hoek,
G.M. (Gerto)

13den Hartog,
J (Johan)

14Pipping.
C.M. (Conny)

l5Spaans,
E.J Ní. (Erik)

16Bestman.
D.J. (Dirk Jan)

17La Rose.
t, B. (Maikel) 3

18Gíinwis-Driesse.
M.N (Miranda)

19van der Duiin Schouten
J (Jacob)

20KoornneeÍ.
t\4.C. (t\4arco)

2
21Sies,

S.J (Setkin)

22Rob'jn,
P (Piet)

Fröling-Kok,
J A (Janlien)

Scheermeijer.
H.J.P (HaÍy)

Verkaik,
J.W (Job)

Oostra,
A (Aíjen)

I

IIi
I

reTotaal



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Zeiil,
FJ. (Fokke) (m)

a

7

t2Kraaij,
R. (Ruud) (m)

ven derHeiden-vanderBlom. 3

B.J (Bernadette) (v) a
Prins,
F.J. (Fred)(m)

4

5Troost.
l. (lna) (v) ï

6van Zeijl,
B (8as)(m)

Totaal

Zet in elk vakje één ciifer. Begin rechts , mel het laalste ciiÍer.

- 1

tr
+

I:



IHage-BaÍendíegt,
tvl N. (t.4aaike)

Il/ 0
2van der Eijk,

PJ. (Piet) 6
3Lagerwaard,

J. (Han) 4
4Sommeling,

C. (Cor)

5Wesdorp.
tí. ([.4ichelle) ,

6Vos.
J (Jan)

7Warnaeí.
J P (Jan Pieteo

BOudijk,
M. (À/aíanne)

IJacobs,
PE (Petra)

10Terlouw.
P (Peteí)

't'l
Beedijk.
D. (DÍk)

t
*

12van den Brink
G (Geurl)

Liist 11 BBB
Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

O

o

/t

Totaal

__.1

Iql



Liist 12 Partii voor de Dieren Pag. 1ó van 20

Zet ln elk vakiè één ciiÍer. Begln rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

2 T
1Canlon,

B (Bart)

1
Klompenhouwer,
L.M (Lisa) ,.1

3van de Peppel,
S. (Sabrina) 1

,)

van Broekhoven-van Mieío. 4

R.N.D. (Renate)

5Ondeídelinden
S E (Suzanne) 2

6Vendeíbos-Lambinon
C. (Cees) 1

7den Boer.
R A A (Robert) 1

IFaber,
A (Alex) 1

IBekkeís,
A.J.T. (Lydia) 2

l0
van der Holst
D. (Danielle)

\
11Groenewege.

PJ L (Pieleo 1

l

Totaal
-[-tb]tr]



Liist 13 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. L7 van 20

o

o

IBoos
S.[I (Servaas)(m) 3

2Ke9el,
F.J. (Fíed) (m) 5

1
Meiier
P (Palnck)(m)

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

3

4

L

1)

Totaal -[T-lr"]



1Stíurjs,
J.P (John) (m)

2

3

1

Lijst 14 GOUD
Zet ln elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

2Totaal

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

L

Daamen,

I x rL"!!,"9]Tl

I



Ll1van Buuren.
M J. (Meinderl) (m)

52Jansen.
R. (Bobert) (m)

3Bronwasser,
M.E.J. (Maíc) (m)

4de Jong-Kamst
S (Sharon)(v)

5van der vélden
P. (Pete4 (m)

6Oedert.
W J. (Wybíen) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal -I-T-T-E]
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ls er voor een of meeÍ lrsten sprake van een veÍschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachle stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

! Nee

o

o

Liistnummer en
-naam

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

iffi*trtrr {r 7')t5

? Dv,.t^ ll9 120
,-'r 06,4,, '*'"I Ll" Ít1k,-- 6s LL

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

& Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelíjk een verklaring.

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelilk
stembureau


