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De verkiezang van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring waterschap Hollandse Delta

'la Stembureaugegevens tijdens stemmin o

Adres/ ocal e slembureau Openlnssujden (van - lot)

\-xxwr.\sd \§ ). §I l:)
-} 3\>

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

Adres/ ocatie stembuÍeau Oag Maand

[,rg ( \5 Ít>

1b Stembureaugegevenstijdens!g!.1!.ng(oplijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

OaS Maand JaaÍ TrJd (van - Iol)

Datum Zr 0cJ rC

o

o \s ()

o§ 3§

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
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í. Stembureau, locatie €n openingstijden

Dag Maend Jaat

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

r5b3 2 A'?- 3 I

Openrngstlden (van - lol)

t(-

t--T-t
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zilling aanwezig was

Voorlelleís Achlernaam

Aanwezig op het stembureau

Dag Maand JaaÍ Tild (van - tot)
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geld i9e stempassen 6qL
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of

B

Aantal geld i9e kiezerspassen

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

a
U gaat nu de stembiljetten 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.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E &tz
Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

o

c (J

1oz

1
I
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bi A, B en C.

Tel bij D de aanla en bij elkaar op.

kiezerspas)

o

s6

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H 1ct)
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en hel aantal uitgebrachte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

D NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zi.in meer geteld

Mogelike verklaingen voor het vorschil
Varmeld hiercndet het aanlal keer dat de ondarclaancle silualies zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vomeld hiarcnder de andere ve*laingen en het aantal koet dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Er ziin mindeÍ stembilietten geteld. Noteer hoèveel stembilretten er minder ziin geteld

Mogelike veNaingen voor het verschil
Vomeld hietundq hel aanlàl keet dal do onderctaande silual,es zich hobbon voorgodaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiliet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(veímeld hieronder da andere verklaÍingen en het aantal kaor dal deza siluaÍies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het verschil

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

2

Z
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het slembureau is moeilijk bereikbaar,
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 kíezers vast in dit proces-verbaal. Ook als hel stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft hel stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Lstgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatigh6denofbijzonderhedeno
Warcn er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en te ing?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de sÍembus u/as vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activíteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

ELJB! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig heden en bijzonderheden

X( (i[Lr,rr( ..r\R- ï\"C.\e\\ - À(2 C§§\w
lJc§e(S<\-Go \€($À\ \ ,c§\ wv
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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 zin in elk geval de vooaítter en minimaal lwee andere stembureauleden.

cn.Doe c
Namen slembuÍeauleden

o

í

o

glepi U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

,|

2 C- Pc,.ck

;r3 C L(e'
4 s(
5

6

7

1

2



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

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

Lrisinummer en Liislnaàm

Totaal:

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

1 waterschapspartii Hollandse Delta

2WO

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

4 sOPLUS

5 CDA

6 Hollandse Delta Natuurliik

7 water NatuuÍliik

8 Staatkundig GereÍormeerde Parti, (SGP)

9 ChristenUnie

í0 AWP voor water, klimaat en natuur

11 BBB

'12 Partii voor de Oieren

13 JA21

14 GOUD

15 Belang van Nederland (BVNL)
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A



=I=
Gemeente
Rotterdam

o

Ste bureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

In te vu[len door het telteam op do derdag 1ó maaft
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnum

Naam

Tafelteider

Tafetcontroteur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

o

0 94

)n (6í
lwl lorrr) oa,
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea t LlOq
1,T

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) nLt i ta

Aantal geldige stempassen

o Aantal geldige kiezerspassen c Cr

Het aantal aol de stemming toegolaten klezers ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

o Het tolaalaantal getelde slembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke líjst zijn uilgebracht bij elkaar op.

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

p' Ja. Ga verder met rubriek 4

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

1. Aantal toegelaten kiezers

B

EIAil

2. Aantal getelde stembiljetten

G I

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

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

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

D l-o)

H

D Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gogeven vooí het v€rschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

oÍ minder is geteld, en neem de vorklaringen over. Ga daama verder met rubÍiek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembuÍeau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteldi

Aantal geldige stempassen 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

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

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

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ meer geteld?

D Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen hel aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. 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?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(varmold hieronder de anderc veàlaÍingen en hoo vaak er spíako van was)

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil?

o.2

Mogelirke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere veíkiezing aangetroÍfen?

! Nee

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

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

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

Noteer hier het aantal stembiljelten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroííe n.

o

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

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

Westbroek.
H (Henk) (m)

van Rhijn'
de Geus,
L .(Le!!XU-

de Graatl-
van Lith.
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2A

29

K n) (v)

7

I

o
Kumas,
F (Falih) (m)

o

26I\,4oorman

C. (Chris) (m)

Wesdorp,
t!4 G.J. (Mayke) (v)

2Rijsdijk.
C L.K. (Cicilia)(v)

3Kalle,
J.H (Hans) (m)

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

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

Oosterlee
R J.B (Rob) (m)

5

6

7

Z
I

9Speelman.
[.4. (Mart)(m)

10van Egmond,
W A (Wrllem) (m)

ó

L

Smulders-Evers
R J (Rosalie) (v)

Kromhout,
M (Maarten)(m)

11

12

13

Heijndijk.
H (8eít) (m)

1Boeren-de SnaiieÍ
A.A A. (Anneke) (v)

Janssen.
M.P (Maícel) (m)

14

16

Verhorst.
Y (Yvonne)(v)

de Snaijeí.
J. {Jan) (m)

1,_

Kíaienbrink'Nleinds,
J. (Janneke) (v)

l8

l9

21

20

22

de Jonge,
J M l,r. (Jos) {m)

de Bruine.
M.W. (Wilma) (v)

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

Vermeer,
A. (Alice) (v)

23

D.W.C (Dion) (m)

t Mannetje,
J J (Johan)(m)

Fit,
J F.J. Uan) (m)

24

25

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

1

I l-L
ïï

15

17

)L

I wé
_ITIIT

TWe
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Oorschot.
J.J.M (Frank) (m)

van Ditmars,
TE (Íeíy) (v)

2

13
ldE-t

Peelerman.
TA.G. (Theo) (m)

3

Veenhuizen.
H.B. (Benine) (v)

4

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

Boendeí,
H.D. (Heleen) (v)

6

2_
Driesprong
J.W J (Jan Willem) (m)

7

Goudriaan.
B. (Richard) (m)

8

o s lWilbrink.
J. (Jorinde) (v) 5
Speters,
D. (David) (m)

10

11

van de Víeede.
M.L (líaíijn)(m)

12

Berning-
Van Oostveen

13

c f,,r (ïni) (v)

Boom.
W M. (Werne0 (m)

14

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

15

de Kool,
A J (Aad) (m)

í6

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

17

o
van AÍkel,
P (Peler) (m)

í8

Ouwerkerk,
A. (Aat) (m)

19

TWIATotaal

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

1

Z')
L-

_l_
Noordeímeer-S$/emmer,

IMCA (ïneke) (v)

L

I

L

l



1Wiersma-
den Dulk,
H H (Hennie)ív)

,l L
2van Lamméten.

J. (Joris) (m)

+
3Verbeek,

J (Johan)(m)

4Lievense,
L (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wytze) (m)

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

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

8't Hoen.
P.W (Petra)(v)

IRobbemond.
J.M (Jan) (m)

10Stengs-Niihoí,
J (Hanneke) (v)

't1
van den Ouden
A.P (Adíi) (m)

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

13Kickerl-Schotting
D.A (Dorien)(v)

l4Geeílings,
H. (Harry)(m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag. 7 van 20

Zel in elk vakiè één ciiíer. Beqin rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

+lí
tr
ItlI

_t3Il
l1ltr

ETotaal
Ij)7
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Scheijndel,
A.N.M. (Nico)(m) B
Zondervan
N M (Natasja) (v)

2

Velders.
M.C. (Riet) (v)

3

o

o

TT3IT

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

Í

2
3l

Totaal



16Boeter,
J P (Jan) (m)

Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Winkels
B B TT. (Branco) (m) L 5
Wegman,
G.J.M (Marijn) (m)

Pag. 9 van 20

2

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

3

4

10

11

12

13

14

l5

a

Z

van den Beíg
H (Henk) (m)

de Klerk.
A (Arie) (m)

Oostennik,
T.C. (Theo) (m)

van Geldeí.
L.A. (Leo) (m)

van Kampen,
W E (wim) (m)

van de Pol.
[,] ([/ax) (m)

5

6

7

B

2

o
van der Heijde-Keijzer
M. (lVarcella) (v)

van der SchaaÍ
D. (Dirk) (m)

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

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

van deí Velde.
J.C.J. (Joa0 (m)

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

o

3Totaal

I

d
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Zet in elk vakie één cilÍer. Begin rechts , mel het laalste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutler- 8esters.
M J. (nia) (v) Z

Horslmeier.
P H (Piet Hein) (m)

26

Sleehouwer.
H.J (Henk) (m)

2

L Schep,
J (Jan) (m)

3 Baad,
I (les) (m)

28

Overwater.
L A (Leen) (m)

4 Boodzand,
J (Johan) (m)

29

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

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

30

van Nes-
de l\4an.

6 Vrijenhoek,
wC (m)

31

Pelra) (v)

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

7 Biemond,
W. (Willem) (m)

Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

I de Vogel,
J (Jan)(m)

33

o 34
Ouak,
A. (Aart) (m)

Sleèhouwër
M (Maíian) (v)

Faber,
J. (Jacob) (m)

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

35

Benders.
J PH M (Jos) (m)

11 den Díijver,
N AJ (Jan)(m)

36

Ohjve
K. (Bien) (m)

12 Kloet,
A (Adriaan) (m)

37

Bosman, Schelling,
G J (Ben) (m)

38

I C.J. (Celeste) (v)

39
den Hollandèí.
C.A. (Kees) (m)

14

Heilndijk
M. (Maarten) (m)

Bosland,
A.P (Anthonie) (m)

40

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

16 von Burg,
A.R. (Alexandeo (m)

41

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

17

Í
Prkaarl,
L (Leon) (m)

42

o 43
van Stappen,
A (Ane) (m)

18 Hubeí.
J. (Johan) (m)

't9

20

L
KloohÀijk,
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek.
W. (Wrebe) (m)

22

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

23

Holterhues
FW. (Frank) (m)

24

van de Linde, 25

.,]

tr TTTI'Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

EqCoD (m)

3

lTlc

1

van l,/launk-de Graatt.
M.J (Marjo) (v) Lï-

3
E

BoendeÍ.
H (Henk) (m)

J--------+------!

13

15

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

Arnold,
E.R (Ed) (m)

l
'l

I

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollefia
A. (Anne)(m) L Baaphoísl,

E.P (Ernsl) (m)

26

van Geloven
2 Gielbert,

L (Leo) (m)
KR Konn ie) (v) IKorf,
w (Wiesje) (v)

3 Verhagen,
o.J. (Dnk)(m)

28

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

Mesker,
C. (Cees) (m)

Paler-von Wasserthal
tí.J. (Maíian)(v)

5 Zilverberg.
L. (Bartjan)(m)

30

Lucas,
B. (Reye0 (m)

6 van der Bee,
A.H. (Arne)(m)

31

de Neef-Scholte
[,1 (Miíjam)(v)

7 L{ A E (Anneke)(v)
32

Hopman.
M (Maík) (m)

8 33

o
de LoofÍ,
A.E. (Arend)(m)

9 Seriese,
L. (Lennard) (m)

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

10 Kruit,
R (Rik) (m)

35

Kooiiman Briggeman.
TM. (Theo)(m)

36

A (Arie) (m)

van den Bogerd, 12 Bíouwer,
A. (Aaíd) (m)P. (Peter) (m)

Tanis,
P E. (Peggy) (v)

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

38

Slachter,
E J (Ellen) (v)

14 I van't Zellde.
C (Kees)(m)

39

Rietvelt
'15

Boot.
G. (Gerben) (m)

40

VS (Vincent) (m)

't6
Scherbeijn,
PP (Flp)(m)

van Burgel,
D (Dirk) (m)

4'l

17 42

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

t8 Sleegh,
J PR.M. (John) (m)

43

Kleinpaste.
G J. (Gert an) (m)

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

44

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

20 l,rout,
P (Piet) (m)

45

I 
van Dort,
I M (lneke) (v)

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

46 L
RuiteÍ,
H.J.W. (Hein) (m)

22 Schuurmans.
TJ C. (Theo)(m)

47

8lauw,
N (Nienke) (v)

23 Kalkman,
B.C. (Raymond) (m)

48

Blokhuizen.
A B (Alked)(m)

24 Bood
E.C. (Eline)(v)

49

van dèn Hout
A Y. (Annemarie) (v)

50

Subtotaal 1 Subtotaal 2

25

[ [-FIt]

Kievit,
J. (Joost)(m)

3

van den Berg,
Ir. ([ranon) (v)

Kik,
tr4. (Binus) (m)

1

1'l

4

tBorweÍ.
van Sch€,
F (Femke) (v_)

Totaal (1 + 2)

13

21

l

B

34

Itr
f

3

1l



Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

7c

Pag.12van20

de Jong,
w(Wim)

Staat,
B (Bert)

Visseí,
M.L. (Thís)

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

Grinwis,
PC. (Peter)

Houweling,
A. (Adri)

van deÍ Duiin Schouten
C.A. (Kees)

Breedveld,
J.S. (John)

Hoogendoorn,
P (Pete0

Kardux,
A.J. (Aren-Jan)

van der Linden,
A. (Arie)

Lekkeíkeík,
ÉJ. (Frank)

van Gurp,
A.T. (Adrie) _
Matze,
J.K. (Johan)

Kranendonk,
P (Peter)

Born,
A.G.M. (Marco)

2

3

4

5

6

7

8

9

L
Lo

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

Sloop,
T.A. (Teunis)

10

11

12

13

14

r5

16

't7

18

V .l

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

1

-H

+

L

Totaal



L
1Scheermeiier

H.J P (Haíy)

2Verkaik,
J W. (Job)

3Goeree
A. (Andie)

4

5

Z
6Tanis-Keijzer

P M (Elma)

7de N.4oed,

M J. (Rini)

IHoutman
E E (Eíica)

7
Iden Hollander

D. (Dirk)

10Íebíugge,
B J. (Bernard)

,l
llvan Heemsl.

J.PC (Stan)

12Hoek,
G.M (Gerto)

L
13den Hartog

J. iJohan)

14Pipping.
C.M (Conny)

15Spaans.
E.J.[,4. (Erik)

16Bestman.
D.J. (Oiík Jan)

17La Rose
M.B (Maikel)

18Grinwis-Driesse,
Ní N. (Miranda)

l9van der Ouiin Schoulen
J (Jacob)

20Kooínneet.
N,l.C. (t\.4arco)

21Sies,
S J. (Setkin) L

22Robrln,
P (Piel)

23

Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

o

o

L3

Zèt in elk vakie één ciiler. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Schnerder.
W (Willem)

Oostra,
A (Arjen)

?

l

tr,*"-"(
J A. (Janlien)

I

L

Totaal



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rèchts, mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

,|
van Zeijl,
FJ (Fokke) (m) g

2Kíaarj,
R (Buud)(m)

Llvander Heiden-van der Blom. 3

B J (Eernadette) (v)

4Prins,
FJ. (Fred)(m)

3Troost,
I (lna)(v)

6van Zeijl,
B (Bas)(m)

Pag. 14 van 20

Totaal tilA



1 j1Hage-Barendregl.
M N (Maaike)

2van der Eijk,
PJ (Piet) +

q3Lagerwaard
J. (Han)

4Sommeling,
C. (Co0 3

.1L
5Wesdoíp,

M (Michelle)

2
6

J. (Jan)

7Waínaeí,
J.P (Jan Pieteo

78Oudijk.
M. (Marianne)

IJacobs,
PE. (Petra) I

I'10
Terlouw,
P (Peteo

11Beedijk.
O (D'rk) ?J

12van den Bíink.
G. (Geud)

Laist 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.15 van 20

o

o

Totaal r-T-bla



/

1

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Canlon,
B. (Ban)

Klompenhouwer
L.M. (Lisa) 5

Pag. 1ó van 20

6
2

a

van de Peppel,
S (Sabrina)

van Broekhoven-van Mierlo
R.N.D. (Renate)

Onderdelinden
S E (Suzanne)

Venderbos-Lambinon
C (Cees)

den Boer.
R A A. (Bobert)

Faber,
A. (Alex)

Bekkers.
A.J T (Lydia)

4

5

6

7

8

9

3

10

11

,
)-

L
Z

trr
van der Holsl

Groeneweqe,
PJ L. (Pi€te4

o

3qTotaal

,|

I



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boos,
S [,4. (Servaas)(m)

I

a

o

v
T

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

2

3

4

Kegel,
FJ. (Fred)(m)

Nreiieí,
P (Patrick) (m) L

a

6 LTolaal

Pag.17 van 20



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Struiis,
J P (John)(m)

Kweekel
A A (Adri) (m)

Pag. 18 van 20

2

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

3

o

o

3

3

1

l

Totaal I



Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

1 1
Ivan Euuren

M.J (Meindert)(m)

1
2Jansen.

R (Robeít) (m)

3Bronwasser,
MEJ (Marc) (m) Z

4de Jong-Kamsl
S. (Sharon) (v)

1_ I
L

van der Velden.
P (Peter)(m)

Dedert.
W J. (Wybren) (m)

5

6

Totaal T-rFle

1



Pag. 20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

[l Nee

o

Liistnummer en
-naam

LUsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteli.ik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

O

E Ja -> Vul de navolgende tabelin en geef zo mogelijk een verklaring.


