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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/loc€lre stembureau Dag Maand Openrngslitden (ven' tot)

o

Ltlad t5'/-c-,t t'1

AdÍes/localie st€mbureau

'l b Stembureaugegevens tijdens !9!!!!g (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Ttd (van - lol)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Vul voor een mobiel stembureau hieronder da gegevens in voor elke locatie waar hel stembureau
voor kiezers open is.

Dag Maand

o

(, ó3 2ö z1

1. Stembureau, locatie en openingstijden

Openrngstijden (van - tol)-Tl
[-T-- --T-t

--T-t

[-T--
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2. Aanwezlgheid stembureauleden

SHIFT 1:
Aanwozrg op hst slembureau
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3. Aantal toegelaten kiozers

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

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

3+2
tíq

c

4. Aantal uitgebracht6 stemmen

o

o

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

Aantal stembaljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembilJetten

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

ls het aantal toegelaton kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dal op de volgende pagina.

E qoq
F r)()

G t

Q,3

o

D t{ lh

H
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ls er een verschiltussen het aantal toegelalen kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
tubnek 4, onderdeel H)?

C 
^/6E, 

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 stembilietlen geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er ziin meer geteld

Mogelijke vetularingen voor hel verschil
Vemeld hierondet hel aantal keer dat do onderstaancle situaties zich hebben voorgedaan

o Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(verfield hiercnder de andere verklaingen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben vooqedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Er zijn minder stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verl,Jaringen voor het verschil
Vé nolcl hiercndeí hot aanlal koar dal cle onde6laande silualios zich hebbon vooqedaan

3

o Aantal keren dal een kiezeÍ het stembiljet niel heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring as voor het verschil
(varmold hierondet de andere verklaingon en het aantal keot dat deze situaties zich habben voorgedaan)

\)í
t^raI 

"rCc:la,^o 
odr. a46c<È :zt

I

íoU\ OLt G al I
a,\ "Lí (),\-< t\--

O

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Aantal keren dat er een slembiljet te veel is uitgereikt
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezigo kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten oÍ opmerkingen van kiezers.
Voofteelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Vooheelden 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 kiezerc vast in dil proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op hel bezwaar? Noteer die dan ook.

!4lj.p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

o
Waren er onregelmaligheden of bijzonderheden lijdens de stemming en tellíng?
Vootbeelden: een of meer slembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen. de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, hel brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activileiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L:gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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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 voorzítter en minimaal twee andere stembureauleden.

glgË U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuÍeauleden

e> I

C,t -/,v t <.

o O\-L C
fuL\ Ct-.n ()!Àr

[rn6

o

1

^
2

3

4

5

6

7

ó rn-c1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lijslnummer en Liislneem

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 waterschapspartii Hollandse Delta 5 9
2WD 1 o
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) G t

4 sOPLUS )

5 CDA t

6 Hollandse Delta Natuurlijk 3
7 Water Natuurli.,k

.-)
s ,

8 Staatkundig Gereformeerde PaÍtij (SGP) +
I ChristenUnie ). a

10 AwP voor water, klimaat en natuur t c
í1 BBB q \

í2 PartÍ voor de DieÍen S
\)
(_)

13 JA21 t
\()

14 GOUO 6
í5 Belang van Nederland (BVNL)

.1
\

Totàal:
({ O q

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

o

[[

I
+
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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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*oïÀ= Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Ho[landse Delta

Dee[ B

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

Tettafelnummer

6 xq

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

4 0 7

s &ötl
A , uV Lok ít.-r vr,r,l
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Uitkomsten per stembureau

í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het stembureau (zie rubriek 3 van het Nocos-varbaal van
het stambureau).

A 3?z

a
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifielijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

Aantal geldige kiezeBpassen

Hel aantal lol de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

c o

ql6

Vul hieronder de aantallen ín zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/slembureau voor het
openbaat lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E q0+

G I

o
' Tel voor dit onderdeel de aantallen stommen die op elke lijst zijn uilgebracht bij elkaar op

F B

9t

3. Verschil tuss€n het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

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

fi Ja. Ga verder met rubriek 4

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

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

D Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verdeí met het vervolg van rubriek 3

Vul voor elk stemburoau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, l{ Ö +

Locatie stembureau (indien het een mobiet stembureau betrefl, vult u dat inl tiJ ltl e*crh , So\"IF P\e" n SO

Aantal geldige stempassen

L1Ll

o

2. Aantal getelde stembiljetten

HHel totaalaantal geaelde stembiljetten ( E + F + G = H )
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aanlal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld;

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde slem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente) c.2

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

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

I

a
C 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 eÍ minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaÍing voor het verschil?
(vameld hieíonder de andeíe vet*laringen en hoe vaak et sprake van was)

4.2

8,2

o.2

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

! ree

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

o

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

Zie volgende pagina's

o

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

5. Aantal stemmen per lust en per kandidaat
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste ciiÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandideatnummeÍ

o

o

1 q
,'

Sjoukes,
w.A. (Wim) (m)

.-)
1

2BijsdÍk,
C.L K. (Cicilia)(v)

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

4
,)5van Brugge,

PN4 J. (Paola) (v)

6Oosterlee.
B.J.B. (Bob) (m)

,L
7de Graaff-

van Lith
K J íKaren)ív) 1

L L
IKumas,

F. (Fatih)(m)

Speelman.
M. (Mart) (m)

van Egmond,
W A (Willem) (m)

Smulders-Evèrs.
R J. (Rosalie) (v)

10

11

1-
12He'jndijk,

H (Bert) {m)

13Kromhout.
M. (Maarten)(m)

114Boeíen-de Snaiier,
A.A.A. (Anneke) (v)

15Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

'1_
Janssen,
M.P (Marcel) (m)

de Snaijer,
J. (Jan) (m)

16

17

18Kíajenbrink'Meinds,
J (Janneke)(v)

19de Jonge,
J M.N.4. (Jos) (m)

20de Bruine,
[4 W (Wilma) (v)

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

Vermeer,
A (Alice) (v)

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

'l Mannetje,
J.J. (Johan) (m)

23

24

Frt,

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

26lvloorman,
C (Chris) (m)

Wesdorp,
t\4.G J. (N4ayke) (v) 1

128WeslbÍoek
H (Henk)(m)

29van Bhiin-
de Geus,
L. íLenv) {v) L

5Subtotaal 1

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

22

25

27

Totaal (1 + 2) 5



L
5
I

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

7DriespÍong,
J.W.J. (Jan Willem) (m)

8Goudriaan,
B. (Bichard) (m)

9Wilbrink,
J (Jorinde) (v) L

I
l0Speters,

D. (David) (m)

11Noordermeeí'Swemmer.
M.C A (Tineke)(v)

12van de VÍeede
M.L (t!4arijn)(m)

't3Berning-
Van Oostveen,
C M. (Tini) {v)

14Boom.
W.t'.4. (Werne0 (m)

't5
de Graad,
H A. (Henk) (m)

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

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

l8van Arkel.
P (Peter)(m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begln rechts, met het laatste ciirer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

van Oorschot,
J.J.M. (F.ank) (m)

van Oitmars,
ÍE (Teíry) (v)

Peeterman.
T.A.G. (Theo) (m)

Veenhui2en.
H.B. (Berlrne) (v)

Noorlman.
H.J (Hein) (m)

Pag. ó van 20

2

3

4

5

o

o

Totaal

I

B

/t
I

OuwerkeÍk
A (Aao (m)

19
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L I
I I

+
4Lievense,

T (Tom) (m)

*
5Schaap,

W. (Wylze) (m)

2
van den Beíg,
J J. (Job) (m)

2van der Linden.
C A C (Lieke)(v)

't Hoen,
P W (Petra) (v)

Robbemond.
J.M (Jan) (m)

l0Slengs-Nijhof,
J (Hanneke) (v)

11van den Ouden.
A P (AdÍi) (m)

12van Stijn.
B. (Beínhard) (m)

Z
r3Kickeít-Schotting,

D.A. (Dorien) (v)

1
14Geerlings,

H. (Harry) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechts , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Wiersma-
den Oulk,
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HH nnre

van Lammeren.
J (Joíis){m)

Verbeek.
J (Johan)(m)

2

3

o

o

'|

6

7

I

Totaal WE



i
Zondetvan.
N.M. (Natasja) (v)

3Velders
M C. (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Scheijndel,
A.N.M. (Nico) (m)

Pag. 8 van 20

o

o

Totaal

Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechls , met het laatste cijler.

1

2
B]
A
tr

T ]7TÍ



Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één cliÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Winkels,
B.B.Í.T. (Branco)(m)
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o

o

(t

Wegman.
GJM (Mariin) {m)

2Hartmann,
J.J M. (Josephine) (v)

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

de Klerk
A. (Arie) (m)

5

1
Oostenrijk,
T.C. (Theo)(m)

van Geldeí,
L.A. (Leo) (m)

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

van der Heiide-Keijzeí
M (Marcella) (v)

l0van de Pol
M (Max) (m)

1,|van der SchaaÍ.
D (Dirk) (m)

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

1
KeijzerWesthoeve,
E.B. (Liesbeth)(v)

14van der Velde,
J.C.J (Joao (m)

van Bossum.
N.A (Ellen)(v)

16Boeter.
J P (Jan)(m)

1

2

a

i

6

i

I

13

15

-



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Suttèr- Bèsterc
M J (Ria) (v)

Sleehouwer,
H J. (Henk) (m)

van Mauírk-de Graatl.
M.J (Maíio)(v)

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

Klapwlik,
J D B. (Jurgen) (m)

van Nes-
de Man,

Paq. 10 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horstmeier
P H (Pret Hern) (m)

Petr

4

5

6

7

8

I

van der Meer.
RCJH (Rob) (m)

o BoelhouweÍ.
N P (Nalhalie) 1v)

Ouak,
A. (Aarl) (m)

Fabeí,
J. (Jacob)(m)

o

Arnold,
E R (Ed)(m)

10

20

21

22

23

Hubeí.
J (Johan)(m)

43

Klootwiik,
P (Pleun) (m)

Pannekoek,
W. (Wiebe) (m)

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

Hollerhues,
F.W. (Frank) (m)

24

Schep.
J (Jan) (m)

Roodzand.
J (Johan)(m)

2A

29

Raad,
I (les)(m)

van de Zande.
F (Ferdinand) (m)

Víijenhoek,
W,C, (M)

31

30

32

33

34

35

36

Biemond,
W (Wrllem) (m)

de Vogel,
J (Jan)(m)

Steehouweí.
M (Marian) (v)

Bosland,
A.P (Anlhonie) (m)

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

41

38

39

40

42Pikaaít,
L. (Leon) (m)

C

1

1

1

i

Benders.
J PH M (Jos)(m)

11

12

13

l4

15

16

17

r8

Middendorp.
W.A A. (Wim) (m)

van Stappen
A (Arie) (m)

Doedens,
E H. (Eimert) {m)

Olijve,
K. (Rien) (m)

Bosman.
C J (Celeste)(v)

Heijndijk.
lV (N/aaíten)(m)

Steehouwer,
M A (Michel) (m)

I

(Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

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

I

2

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

den Drijver,
NAJ (Jan)(m)

Kloel.
A. (Adriaan) (m)

[s"n"ilr,,s
lc J (e€n) (m)

[à*"d".
H (Henk) (m)

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

tat

I

I

Subtotaal I f-[-FTj_]



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A. (Anne) (m)

van Geloven

26

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst
E P. (Ernst) (m)

Grelben,
L. (Leo) (m)

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

Schirurmans.
TJ C (Theo) {m)

Pag. 11van 20

KB Konnie

KorÍ,
W. (Wiesje) (v)

3

4

5

6

7

8

I

Paler-von Wasserlhal
M J. (Maíian) (v)

van der Horst.
SJJ (Servaas) (m)

Lucas,
R (Beyeo (m)

de NeeÍ-Scholte.
M. (Miíjam) (v)

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

lKooiiman
A (Arie) (m)

van den BogeÍd,
P. (Peter) (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

o
Hopman,
M. (Maík) (m)

de Lootf,
A E (Arend) (m)

o

l0

13

25

46

47

48

49

50

24

Kalkman.
R C. (Raymond) (m)

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

Rood
E C (E|ne)(v) 4

d

"l tl

L
I

q

z

1
Fousert-Poedeí.
CMC (Claudia) (v)

14

15

l6

17

18

Kik,
M. (Ranus) (m)

Slachler.
E.J. (Ellen)(v)

Rietvelt,
V.S. (Vincent) (m)

van den Berg,
M (Manon) (v)

1

19

21

20

22

23

Kleinpaste,
G J. (Geítjan) (m)

Gast,
J A. (Ron) (m)

van Do ,

lM (lneke) (v)

Ruiteí,
H.J.W. (Hein) (m)

1
31

32

28

29

30

Verhagen,
D J (Dirk) (m)

Mesker,
C. (Cees) (m)

A E. (Anneke) (v)

Zilveíbeí9,
L (Bartjan)(m)

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

33Bouweí-
van Schie,
F. íFemke) Ív)

34Seriese,
L. (Lennard) (m)

Kruat,
R (Rik) (m)

Briggeman,
T.M (Theo)(m)

35

36

38

39van 't Zellde,
C. (Kees) (m)

Brouwer
A (Aard) (m)

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

41

40

42

43

44

45

Bool,
G. (Gerben) (m)

Klok
I F (les) (m)

Mout.
P (Prel) (m)

Scherbeijn.
P P (Flip) (m)

van Burgel.
O. (Oirk) (m)

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

Krevrt
J (Joosl)(m)

3 d

1

-------1-------i

+-------l

11

,|

1

_l
Haan,
R.E P (Rob)(m)

I

A

Blauw.
N. (Nienke) (v)

Subtotaal 2

Blokhurzen,
A B (AlÍÍed) (m)

ffi l



Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong.

Slaat.
B (Berl)

Visser,
M.L. (Thijs)

van den Berg.
A PJ (Albert-Jan)

Grinwis
PC. (Peter)

Pag. 12 van 20

2

3

4

5

o

a 't8

?

Houweling,
A. (Adri)

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

6

7

Breedveld.
J S (John)

Hoogendoorn,
P (Pete0

10Kardux,
A J (Aren-Jan)

van der Lrnden.
A (Arie)

12Lekkeíkerk,
FJ. (Frank)

13van Gurp,
A.T (Adrie)

14Matze,
J K. (Johan)

15Kranendonk,
P (Peteo

r6Born.
A.G M. (Marco)

17den Beslen.
A.J (Aarl-Jan)

11

Stoop,
TA (Teunis)

1

I

Ir*' I _T-Til



IScheeímeijer,
H.J.P (Harry) 1 ó

Goeree.
A (Andie) I

4Schneider.
W (Willem)

5Oostia.
A (Arien)

6Tanis-Keijzer
P M (Elma) 2

7de N4oed.
MJ (Rini)

3IHoutman,
E E. (Erica)

9den Hollandeí,
D (Dirk)

10Tebrugge.
B J. (Beínaíd)

11van Heemsl.
J PC. (Stan)

12Hoek,
G M. (Gerto)

13den Hartog
J (Johan)

14Pipping.
C.M. (Conny)

15Spaans,
E J.M (Erik)

16Beslman,
D.J. (Dirk Jan)

17 L
18Grinwis-Driesse

M N. (líiranda)
't9

van der Duiin Schouten
J. (Jacob)

20KoornneeÍ,
M.C. (Marco)

4
21Sies,

S.J (Setkin)

22Robijn,
P (Piet)

23Fröling-Kok,
J.A (Jantien) 4

Lijst 9 ChristenUnie
Zel in elk vakie één cijÍer. Eegin rechts , mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 20

o

o

Verkaik
J W (Job)

La Rose.
M B (Maikel)

Totaal IT'MI



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet ln elk vakje één ciiler. Begin rechts , mel hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Prins,
ÉJ. (Fíed) (m)
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4

o

o

51van Zeijl,
FJ. (Fokke) (m)

7
2Kraarj

R. (Buud) (m)

3van der Heiden-van derBlorr. 3

B J (Bernadette)(v)

)L5Troosl,
l. (lna) (v)

6van Zeijl,
B (Bas)(m)

TtCIt*, I



3 ,)1Hage-Barendregt.
lV N (Maaike)

Z
2van der Eijk,

PJ (Piet)

t-
3Lagerwaard,

J (Han)

4Sommeling.
C (Cor)

1
5Wesdorp.

M. (Michelle)

6Vos.
J. (Jan)

7Waínaer.
J P (Jan Pieteo

8Oudijk,
1,4. (Marianne)

IJacobs,
P E. (Peka)

10TeÍlouw,
P (Pete4

11Reedrjk.
D (Dirk)

van den Bíink.
G. (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cilíer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

L tTotaal
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2 q1Canton,
B (Baí)

,l
L1

2Klompenhouwer.
L.t, (Lisa)

I 5
3van de Peppel

S (Sabrina)

't4van Bíoekhoven-van Mierlo
R N D. (Renate)

1
Onderdelinden,
S E (Suzanne)

Vendeíbos'Lambinon.
C. (Cees)

den Boer.
R A A (Bobert)

Faber,
A (Alex)

1
Bekkers.
A J.T. (Lydia)

10
van der Holst,
D (Danielle)

ZGroenewege,
PJ L (Pieter)

Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 20
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a

STotaal

5

6

7

8

9

11

lo!rT



71Boos,
S M. (Servaas) (m) l

a2Kegel,
FJ (Fred)(m)

1Meijer.
P (Palrick) (m)

q

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

O

o

Totaal l 3E



1Struijs,
J.P (John) (m)

3
2Kweekel.

A.A (Adri) (m)

33Daamen,
J K (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal [[16]



1van Buuren.
M J (Meinderl) (m)

2Jansen,
R (Robert) (m) 1
Bronwasseí,
M.E.J (Marc) (m)

4de Jong'Kamst,
S (Sharon)(v) 1

L
5van der Velden.

P (Pete4 (m)

6Dedert,
W.J. (Wybren) (m) 1

Pag. 19 van 20

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin Íechts , mel het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

L 1Totaal

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)

1 h
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ls er voor een of meer lijsten sprake van een veÍschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantalop deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

\lJa -, vul de navotgende tabel in en geef zo mogetijk een veÍklaring

o

o

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

3 ó ós Z d"-*-(àr^.,Lio-"^ op .Q ra ) éra ,1 .J4Íy\P2í-

-f 3A 3J t sla,,r{q^",1n'w r'ía'r cp 4, ral J zs-qr"<7.

6. Vercchillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Lijstnummer en
-naam


