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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 Rotterda m
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

í. Stembureau, locatie en openingstiiden

AdÍes/locatie stembureau

u,4 I

Oag Maand

Oag Maand

Openrngslijden lvan - tot)

Openrngslrjden (van - tot)

o0
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.a

Adres/ö.ete slembureau

a

1b Stembureaugegevens tijdens !g!!!-Eg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat Ttld (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 locatie plaats. Adres of omschrijving locatie

a,(l
I

's Szozt 2t

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

I 30

t--T---l
[-T-- IL]

r-T_l
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2. Aanwezigheidstembureauleden

Vooíetleís AchleÍnaam

Aanwezig op h€l slembureau

Dag Maand JaaÍ

lí

o

a a77T

c

3

?
6TtÀ

Trtd (van-lol)

Tijd (van - lot)

,) 0b .1à

01, )a
ó o

/ó 00

I \

Dag Maand

2t )

--:-=-;-----_1lz llrtl-
tr 10

",'l

YdÉ 0?3
) 0 023

b
I 9tt »V t ,

t'1

Íijd (van - rot)

TELLERS

Vooíetleís Achlernaam

(, t
'r
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0

, 00

{)1 4 ^4 7

r '13 7 00
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t
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í Ao'2
I

L

I l-rt t I /5 5

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

SHIFT ,I:

0 9, lo zZ t6

SHIFT 2:

la-l
aT:l
.a-1
Vj
,il-l

/í 3n 1U

Dag [laand JaaÍ

Ll^ I

I -T-
L____-

-n1

I

3 mrl---l

t[m.]
FTTI
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bU elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

B

c

4. Aantal uitgobrachte stemmen

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

G

E

F

3. Aantal toegelaten kiezers

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelrk zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

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

H
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ls et een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (Íubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubríek 4, onderdeel H)?

tr NEE -) Ga dan door naar rubriek 6.

D lA ) Verklaar dan hierna het verschiL door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zirn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten èr zijn meer geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemetd hiercndeí de andorc ve*laingen en het aantal kaor dat deze silualies zich hebbon voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor hel verschil
Vermeld hiercnder hel aanlal koat dal de ondorslaande siluaties zich hobbon voorgedaan

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
(veímeld hierondoí do andere ve*laÍingon en het aantal koar dal deze situalies zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

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

Mogelijke vetularingen voor het verschil
Vemeld hioronder hel aantal keer dal da ondorslaande stlual,€s zich hebbon voorgedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of 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 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.
L-gtj.pi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. OnregelmatighedenoÍbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijderc de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn níet gekomen, de stembus was vol en er was
geen lweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden onlruimd, activileilen in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kíezer.

Omschijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L3!9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers
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L Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de telling aanwezig ziin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere slembureauleden.

glgp; U vult in rubiek I alleen de namen in.

Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-vehaal in rubriek I

)t

Namen slembureauleden

o /[^,-.h

;1r\c4 I

Sa. y+1 o lt

o

'| I 1^_

4

r À/tlcY-, \lcron n^.rrtr:(5

6

7

11
I

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lilslnummer en Lrlslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Waterschapspartij Hollandse Delta

2WD

3 PaÉii van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 SOPLUS

5 CDA

6 Hollandse Delta Natuurlijk

7 WateÍ Natuurlijk

8 Staatkundig GereformeeÍde Partii (SGP)

9 ChristenUnie

í0 AWP voor wateÍ, klimaat en natuur

í1 BBB

í2 Partij voor de Dieren

13 JA21

í4 GOUO

í5 Belang van Nederland (BvNL)

taal:
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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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Stembureaunummer

4 L 3
Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Detta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

t4 LZ

Naam

Tafelteider

Tafetcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

a

R,
^'a

)[>trc, À«/ ötk

17 l7"s;''(

Gemeente
Rotterdam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, ( 13
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) Bo:.r.rr..d t Po,r",o- $uo1dnod*r35.'.

Vul hieronder de aanlallen in sva
het stembureau) lJ,o

stge sle I d door he lpte mb

,zt)Le 'z-.u ')--'-
3 van hal proces-verbaal van

*.a 9o-*"-^ '
ureau rubriek

t

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aanaal tot de slemming loegetaaen kiezers ( A + B + C = D )

Aantal geldige stempassen A

B

c

2. Aantal getelde stembiljotten

Vul hierondet de aanlallon in zoals vaslPsleld door het gemeentelijk stembureau/stembureeu voq het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 1215
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Hot aotaalaantal getelde slembiljelten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op

(^

a

F +
G a

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nse, maar het íembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal slembiljetten in dat meer

of minder is gsteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

B N6e, er is een onverklaard veÍschil. Ga verdeÍ met het vervolg van rubriek 3

Niz,t qeteld oP S\ec'§^fe@,^,tmnwÀ o\Éd A

{ekld vooo- \^,vk-or s\€/^ \^ BD.,r§.j

í. Aantal toegelaten kiezers

o

H

3. Verschil tusson het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiuetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembuÍeau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 1q

4.2 (a,

c.2Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere getneente)

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers door het gemeenlelijk
slembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

1q Lo.2

o
fr Ja. Ga uerder met rubriek 4

C Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ meeÍ geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en h

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

et aantal gelelde stembiljetlen rmeld hoe

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

o
Hoe vaak is er een stembiijet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andeÍe veÍklaring voor het verschil?
(vermald hieronder de anderc verklaringen en hoe vaak eÍ sp/ake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? )

R Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? Z

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezeÍspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

d ru""

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

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

verzegeld en oveÍgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

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

aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen peÍ lijst en per kandldaat

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

Zie volgende pagina's

o



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍèr

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van Bhijn-
de Geus,

Pag. 5 van 20

29

o

o

6
1Sioukes,

w.A (wim) {m)

1
Rijsdijk,
C L.K. (Cicilia) (v)

Kalle,
J H. (Hans) (m)

2

3

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

155van Bíugge,
PM.J (Paola) (v)

L
l_

Oosterlee,
R J.B. (Bob) (m)

6

7

arenK

de GíaatÍ-
van Lith.

L /'
.L

8Kumas.
F (Fatih)(m)

L+
Speelman.
M. (Maít) (m)

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

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

10

11

12Heijndijk,
H (Berl) (m)

13KÍomhoul.
M. (Maarten) (m)

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

l5Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

í6Janssen.
M.P (Maícel) (m)

de Snaijer,
J. (Jan) (m)

Kraienbrink-t'rleinds.
J. (Janneke) (v)

17

18

19de Jon9e,
J M M. (Jos) (m) 1-
de Bruine.
M.W. (Wilma) (v)

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

21

20

22Vermeer,
A (Alice)(v)

D W.C (Dion) (m)

L24't Mannetje,
J.J. (Johan) (m)

1
25Frt,

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

26Moorman.
C. (Chíis)(m)

Wesdorp,
tí G.J. (tr,'layke)(v)

WestbÍoek,
H. (Henk) (m)

1 1

1 ITotaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

5
q
L
a

L

L

l
ölSubtotaal 1

L (Lenv)(v)

Subtotaal 2 ltr
E



,|
van Oorschot,
J.J.M. (Frank) (m) 3

2van DitmaÍs,
T E (Terry)(v) Z

J
3Peeterman.

IA G. (Theo) (m)

4Veenhuizen.
H B (Benine) (v)

5Noortman.
H.J (Hein) (m) L

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

7Díiespíong,
J.WJ. (Jan Willem)(m) L

IGoudriaan.
B. (Richard)(m)

Wilbrink.
J (Jorinde)(v) q

10Speters,
D (David) (m) o

11N@ídeímeeÈSwemmer
M.C.A (ïneke) (v) L

12van de Vreede.
tí.1. (Maíijn) (m)

l3Bernrng-
Van Oostveen,
C.M (ïni) (v)

14Boom,
W.M. (Werne0 (m)

l5de Gíaad.
H A (Henk) (m)

16de Kool,
AJ (Aad)(m)

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

18van Arkel.
P (Pete0 (m)

19Ouwerkerk
A (Aat)(m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laalste ciifer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

at I

c

l
3l

l

Totaal



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 7 van 20

o

o

+ gIWieísma-
den Dulk
H H. íHennie) (v)

t 1
2van LammeÍen.

J. (Joris) (m)

t i3Verbeek.
J. (Johan)(m)

.1

.L

4Lrevense,
T. (Tom) (m)

Schaap,
W. (Wytze) (m)

Itl
6van den Berg,

J.J. (Job)(m)

ti
7van der Linden

C.A.C. (Lieke) (v)

I't Hoen,
PW. (Petra) (v)

1

IFlobbemond,
J.Ir. (Jan) (m)

5
10Slengs-Nijhof,

J (Hanneke)(v)

a
I

1lven den Ouden.
A P (Adri) (m)

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

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

t4Geeílings,
H (Harry) (m)

I

lL)

Totaal B



Z 4
1vafl Scheiindel,

A.N.NI (Nico) (m)

L u
2Zondervan,

N lV. (Natasja) (v)

,LVelders,
M C. (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3 gTotaal



L o1Winkels,
B.B.T.T. (Bíanco)(m)

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

4Hartmann
J J.M. (Josephrne) (v)

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

5de Klerk.
A (Arie) (m)

L
6Oostenrijk,

TC. (Theo) (m)

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

t8van Kampen,
W.E (Wim) (m)

van deí Herjde-Keijzer
i,4. (Marcella) (v)

van de Pol
M. (Max) (m)

'11
van der SchaaÍ.
D. (Dirk) (m)

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

13Keijzer-Westhoeve,
E B. (Liesbelh)(v)

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

t15van Rossum.
N.A. (Ellen) (v)

16Boeler,
J P (Jan)(m)

Liist 5 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 20

a

o

10

Totaal ila



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

de Sutteí- B€slers.
M.J (Raa)(v)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hoíslmeier.
P H. (Pier Hean) (m)

Schep,
J (Jan)(m)

Raad,
l. (les)(m)

Boodzand.
J. {Johan) (m)

26

27

28

30

32

33

34

35

36

37

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

Biemond.
W (Willem) (m)

Vrijenhoek,
W C. (m)

de Vogel
J (Jan)(m)

3l

41

a

o

Steehouwer
M (t'.larian) (v)

van Mauíik.
A L (Adrie) (m)

den Dnjver.
N AJ (Jan)(m)

Kloet,
A (Adriaan) (m)

Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

Pikaart,
L. (Leon) (m)

Hubeí.
J. (Johan) (m)

40

von Burg,
A R (Alexande0 (m)

42

43

2_
Steehouwer.
H J. {Henk) (m)

van Maurik-de GraatÍ
M J (Maíjo) (v)

2

3

L

Overwater.
L.A (Leen) (m)

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

4

5

a
van Nes-
de Man,
P (Pelra) (v)

van der Meer,
R.C J.H. (Rob) (m)

Boelhouwer.
N.P (Nathalie)(v)

6

7

I

L
Bsrders.
J PH.M. (Jos) (m)

10

11

IOuak.
A. (Aart) (m)

L

Olíve,
K. (Rien) (m)

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

12

13

,L14dèn Hollander.
C.A. (Kees)(m)

1

L Y:

Heijndijk,
M. (t'raarten) (m)

Steehouwer.
M.A (t/'tichel)(m)

Middendorp,
W.A.A. (wim) (m)

15

l6

't7

18

19

20

21

23

24

van Stappen,
A (Arie) (m)

Klootwrjk,
P (Pleun) (m)

Dcdens
E.H (Eimert) (m)

Arnold.
E.B. (Ed) (m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

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

Hollerhues.
F W (Frank) (m)

--------r-------

_t_

38Schelling,
G J. {Bert) (m)

39Boender,
H (Henk)(m)

L3

L3Totaal (l + 2)

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

25

lLlLl

[.,*,'
lJ (Jacob) (m)

Subtotaal I

29

1

+ +

+ I

t-

tt trSubtotaal 2
I



td
Wilkens-
van Geloven,

KorÍ,
W. (Wiesie) (v)

2

3
KR ( Konnie) ív)

4van der Horst.
S.J.J. (Servaas)(m)

Patervon Wasseílhal.
M J (Marian) (v)

Lucas,
R (Reyeo (m)

5

de NeeÍ-Scholte.
M. (Mrrjam) (v)

de Looff.
A.E. (Arend) (m)

7

I

I

Hopman,
M. (Mark) (m)

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

Kooijman.
A (Arie) (m)

10

l1

12van den Bogerd,
P (Peteo (m)

L

L

Tanis.
PE. (Peggy)(v)

Slachter.
E.J (Ellen)(v)

13

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

15

16

17

't8

19

Ri6tvell,
V S. (Vinc€nt) (m)

van den Berg,
M. (N4anon)(v)

Kik,
M (Rjnus) (m)

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

20Gast,
J A (Bon) (m)

21van Dort,
lM. (lneke) (v)

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

Blauw,
N {Nienke) (v)

Blokhurzen
A B. (AlÍíed)(m)

23

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A (Anne)(m)

Pag. 11van 20

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Baaphorsl,
E P (Ernst)(m)

Gielbert,
L. (Leo)(m)

Veíhagen,
D.J. (Dirk) (m)

26

27

28

2S

30

33

34

35

36

ÀIesker,
C. (Cees) (m)

Zilverbeí9,
L. (Bartian) (m)

F, Femke

van der Bee,
A.H. ÍArne)(m)

A.E. (Anneke) (v)

Bouwer-
van Schie,

3l

50

o

o

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

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

SeÍiese.
L. (Lennard) (m)

Kru,
B. (Bik) (m)

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

Moul,
P (Piet) (m)

43

44

45

L

Brouweí,
A. (Aard)(m)

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

38

39van tZelíde.
C (Kees) (m)

40

Scherbeijn
P P (Flip) (m)

van BuÍgel,
D. (Dirk) (m)

41

42

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

Schuuímans,
T.J.C. (Theo) (m)

46

47

48Kalkman.
R C. (Raymond) (m)

49Rood,
E C. (Eline)(v)

Totaal (1 + 2)

Kievit,
J. (Joost) (m)

I

Boot,
G (Gerben)(m)

IL
I

tt-J

]-] H

6

II

l

14

tr I

Subtotaal 'l Subtotaal 2

l2lC



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o

3
1de Jong

1
2Staat,

B. (Bert)

3Visseí,
M.L. (Thijs)

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

Granwis.
PC (Peleo

Houweling,
A. (Adíi)

5

6

7van deí Duiin Schouten,
C A. (Kees)

8Breedveld,
J S. (John)

HoogendooÍn.
P (Pete0

10KaÍdux.
A J. (Aíen-Jan)

t1van der Linden
A (Arie)

'12Lekkerkerk.
FJ (Frank)

13van Gurp.
A.T. (Adrie) L
líatze.
J K (Johan)

15Kranendonk.
P (Peteo

'16
Born.
A G.M (Marco)

17den Besien.
A J (Aart-Jan)

't8
Stoop,
TA. (Teunis)

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

I

14

I

1_l

L

--.1

L l

Totaal til



Liist I ChristenUnie
Zet in elk vakiè één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 20

o

o

1Scheermeijer,
H J P (Harry) 5

2Veíkaik,
J W. (Job)

L
3Goeíee,

A (Andle)

4Schneider.
W (Willem)

5Ooslra,
A (Arjen)

6Tanrs-Kerjzeí,
PM. (Elma) 1

7de Moed,
MJ (Bini)

8Houtman,
E.E (Eíica)

9den Hollander.
D. (Dirk)

10Tebíugge,
B J. (Bernard)

/.\J
van Heemst.
J PC (Stan)

12Hoek.
G.M (Gedo)

'13
den Hartog,
J (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny)

15Spaans,
E.J.M. (Erik)

16Bestman.
D J. (Orrk Jan)

'17La Rose
M.B. {Maikel) 3

18Grinwis-Driesse.
M N. (Miíanda)

van der Duijn Schouten,
J (Jacob)

KoornneeÍ,
M C. (lMarco)

19

20

21Sies,
S.J. (Setkin) 1

22Robrjn,
P (Pret) 1

23Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

&
B}

1'l

)LI

IrlTotaal



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Paq. 14 van 20

o

o

7
,|

uan Zeiil,
FJ. (Fokke) (m)

1
2Kraaij,

R (Ruud) (m)

van der Heiden-vander Blom, 3

B J. (Beínadene) (v)

L
4Prins,

F.J. (Fred) (m)

4
5Tíoost,

l. (lna) (v)

6van Zeill,
B (Bas) (m)

Tolaal II

-t

t



1 L 0
1Hage-Barendregt,

M.N. (Maaike)

Z
2van der Eiik,

PJ. (Piet)
À

J.

b
3Lagerwaaíd,

J. (Han)

1 .̂L

4Sommeling,
C. (Coo

6
5Wesdoíp,

M. {Michelle)

L
6

J (Jan)

q7Warnaer,
J P (Jan Piete0

.L8Oudijk,
M. (Marianne)

6
IJacobs,

PE (Petra)

L
10Teriouw.

P (Peter)

l'lReedijk.
D (Diík)

.4
.L

12van den Brink.
G. (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijter. Begln rechls, met hel laatsle ciiler

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1.5 van 20

o

o

Totaal

-f-i

qtr



a 5
1

?
2Klompenhouwer

L.M. (Lisa)

1 q3

van Broekhoven-van Mierto. 4

R.N.D. (Renate)

5Onderdelinden
S E. (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon.
C (Cees)

7den Boer,
R A A (Robert)

IFaber,
A (Alex)

J.
IBekkers,

A.J.T. (Lydia)

t
10

van der Holsl,
D (Danielle)

L
l1Groenewege,

PJ L. (Pieler)

II

Lijst 12 Parlii voor de Dieren
Zel in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

Totaal

ta;""
B. (Bart)

van de Peppel,
S. (Sabíina)

1B



Q 8
1Roos.

S.M (Servaas) (m)

8
2Kegel,

FJ (Fred) (m)

?_

3Meijer.
P (Parrick) (m)

1 3
4van Zaalen,

F P. (Frans) (m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijter. Begin rechls, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.l7 van 20

o

o

Totaal lf?hl



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

2.
2Kweekel.

A.A. (Adri) (m)

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

Liist 14 GOUD
zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Paq. 18 van 20

o

o

2_Totaal



o
1van Buuren.

M.J. (Meindert)(m) e_
2Jansen,

R. (Robert) (m)

1
3Bronwasser.

À/.E J. (Marc) (m)

4de Jong-KaÍnst
S. (Shaíon) (v) 1

3
5van der Velden

P (Pele4 (m)

L
6Dedert,

W.J. (Wybren) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

I

o

f1J qTotaal



2,e uN\ej b\z Z-
6. Verschillen met de dooÍ het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzrds het aantal op deze lrst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembu reau

o

a

,a

SrinLqnd- fud aild) ?zJoPterd
hoX lU,Sbl ,"rt- Sao+,ldatk-, Sher-,pRJJctr en Uo)t-,ohta^ 1a+etol

Ate,a Crr."o^ vÉ- cp 7er rÀh

Pag. 20 van 20

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een ve*laing.

Liistnummer en
-naam

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


