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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

la Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adíeílocalre slembureau

4r 6
e^

Vul voor een I stembureau

o voor kiezers open is.

AdÍeí!ocalre slembureau

Datum

íq
hiéfunder de gegevens n voor elke locatie waar het slembureau

Dag Maand Jaat

Dag Maand

Open169slrjden (van - lol)

I

Openrngslitden (van - lol)[-t

íb Stembureaugegevens tijdens !e!!!.nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand JaaÍ Tiid (van - lol)

I Erlool 8il4
Warr vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O !6" t"tttng ,ono in het stemtokaat ptaats.

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

?ozlol

II
II

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

'1. Stembureau, locatle en openlngstijden

r( lo3

--T-t

[-T-t
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT 1:

t^.2

Houd per slembureaulid de tlden bij waarop het lid bijde zitting aanwezig was

Aanwezig op hel siembureau

Deg Maand Jaat

llx I 6riíe raT,
t to Eíi!

Mnis tt o tc
Vd mG lí 7o r

cnwat<@wozl74Ttd rmE

o SHIFT 2:

Írld (van - lot)

Íild (van - lot)

o2 1o o
L o àÀeí tr C-aTtttI tr sEa Eil3

t3 ?or3 \S IO Err E
I rbt ào, I

Dag Maand

Oag Maand

r{ 3o

o? I zl oo

o7, r§

o2 r§
VooÍleliers AchleÍnaam

?o z3 [LaTtd ol r§

Tijd (van - lot)

o c fu6\\e\ t5

uL 0

Í l-tti us ot o

o
3a

oE \

§

ol

l3 oS

o1

?o l-l

tí

oG

r5
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Vut hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bí A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld iqe stempassen

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

Aantal qeldige kiezerspassen

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

T€lop +

j
B I :
c

4, Aantal uitgebrachte stemmen

o

a

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E ? \rs
Aantal bla nco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G t?

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

ls het aantaltoegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Vet*laar dat op de volgende pagina.

F 3

3. Aantal toegelaten kiezers

o al

a(H
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5. Verschil tussen hét aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

tr A/EE ) 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 zUn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(veímeld hierondgr de andere ve*lanngen en hel aantal keet dal deze situaties zich hobbon voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is vooÍ het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hieíonaleí het aaolal koar dat de onderslaanclo s ualios zich hebben vootgedaan

I
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
(vemeld hiarcnder de anderc ve*laingon on hel aanlal keer dat deze situalies zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil I5]

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercnder hel aanlal keer dat de ondeÍstaande siluaties zich hebben vooÍgedaan.
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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 ís moeiliik 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.

Elgp! 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?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niet gekomen, de stemöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteíten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

lgtj,pi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

NoteeÍ in deze rubiek de naam van alle slembureauleden die bii de te ing aanwezig zin
Dat z|n in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

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

I
Namen slemb!Íeauleden

t\. §e
o

S. \e

o

1

L.J. Í2

3

4

5 S. (\aq
6

7

1 S.

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

I Waterschapspartii Hollandse Delta ? o q
2VvD 3 f
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 3 o
4 50PLUS \ ?
5 CDA z f
6 Hollandse Delta NatuuÍli.,k t a o
7 Water Natuurliik 8
8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP) t o
9 ChristenUnie 2 \

í0 AWP voor water, klimaat en natuur rl
í,1 BBB t o s
í2 Partii voor de Oieren 2 6
13 JA21 q

í4 GOUO z
í5 Belang van Nederland (BVNL) ? q

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

LrjstnummeÍ en Lrlslneem

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o§lèd"t:
[\ï..eo'.

te

3

o

o
Totaal: 7 6 o

s
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a
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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

O

Stembureaunummer

4 L 6
Proces-verbaal
Waterschap Hottandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

O

-{ . ÈL,..{.. 
"''

M
J

tLus

ó83

/4II



Pagina 2 van 20

Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

4lbNummer stembureau

í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doo( het slembureau (zie rubriek 3 van hel proces-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

o c

Het aantal tot de stemming toagslaten kiazers ( A + B + C = D )

A

B t

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

E @
F 3Aantal blanco stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembiljetlen ( E + F + G = H )

€7?st

a ffi' -l ?6L
G (

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 'l onder D) en het aantal g€telde stembiljetten (rubriek 2 onder H) geliik?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

oD ! Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen oveÍ. Ga daama verder met rubriek 4.

i Nee, eÍ is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Locati€ stembur€au (indien hel een mobisl stembureau betrefr, vult u dat inl [ , t^- L, t r c k l l O Cft h C P-oze nt tS

Aantal geldige kiezerspassen O

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat '

Aantal ongeldige stembiljetten

'Tel voor dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijst ziin uitgebracht bii elkaar op.

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewilzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2 Lo2-
s.2 /É
c.2 0

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

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

+{6)

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

I Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toogelaten kiezers en het aantal gatelde stembiljetlen. Vermeld hoe

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

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

í

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

a
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vefineld hierondeí de andere verklanngen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

D.2

C Ja. Ga verder met rubriek 4
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

I Nee

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

o

5. Aantal stemmen peÍ lljst en per kandidaat

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke l,st één of twee.)

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

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

vezegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.



Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één ciiÍèr. Began rechts , met hèt laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

van Rhijn-
de Geus.
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+

o 5

o

26Moorman,
C (Chris) (m)

27wesdorp,
M.G.J. (Mayke) (v)

Westbroek,
H. (Henk) (m)

, 't
.)
J

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

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

4Wesdorp,
A A (Arie) (m)

van Bíugge,
PM J. (Paola) (v)

6Oosteílee,
B.J.B. (Rob) (m) .5(

7de GraaÍÍ-
van Lilh,
K J (Kaíen)(v)

§
8Kumas.

F (Fatih) (m)

ISpeelman.
M (Mart) (m)

10

't1
Smuldeís'Eveís.
R.J. (Rosalie)(v)

12Heijndrjk.
H (Bed) (m)

13Kromhout,
i,4. (Maarlen)(m)

Boeren-de Snarjeí,
A.A A. (Anneke)(v)

Janssen.
M.P (Marcel) (m)

't4

15

16

Verhorst,
Y (Yvonne)(v)

17de Snarjer,
J. (Jan) (m)

18KÍajenbrink-Mernds
J (Janneke) (v)

19deJonge,
J i, M (Jos) (m)

20de Eruine,
N.4.W. (Wilma) (v)

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

I

22Veímeer,
A (Alice) (v)

23

O W.C. (Dion) (m)

24't Mannelje,
J.J (Johan) (m)

(,
25Fit.

J FJ. (Jan)(m)

óSubtotaal 2

L I s n/-

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

1

2g

t L l!!!vl1vL

Totaal (1 + 2)

---+-------+-----

-----f---

+

Subtotaal 1 1fo}
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1van Oorschot,

J.J M. (Fíank) (m)

2van Ditmars.
T E. (Teíy) (v)

o3Peeteíman,
T.A.G. (Theo) (m)

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

5Noortman.
H J (Hein) (m)

L6B@nder,
H D. (Heleen) (v)

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

8Goudíiaan,
R. (Bichard) (m)

9Wilbíink.
J (Jodnde)(v)

l0Speters,
D. (Oavid) (m)

1íNoordeÍmeer-Swemmeí.
lll C A. (Tineke) (v)

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

L1
't3Beíning-

Van Oostveen.
C.M (Iini)(v)

14Boom
W M (werne0 (m)

15de Gíaad,
H.A. (Henk)(m)

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

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

i
18van Aíkel.

P (Peteo (m)

't9
Ouwerkerk,
A (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

O

Totaal

__H
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Z 5
1Wiersma-

den Dulk,
H.H. {Hennie) ív)

2van Lammeten,
J. (Joris)(m)

3Verbeek
J. (Johan)(m)

4Lrevense,
T. (Tom) (m)

5Schaap.
W (Wyt2e) (m)

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

i
7van deí Linden,

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

I't Hoen,
PW. (PeÍa) (v)

9Robbemond,
J.t,l (Jan) (m)

10Stengs-NijhoÍ,
J (Hanneke)(v)

1lvan dén Ouden.
A P (Adíi) (m)

12van Stijn,
B (Bernhaíd) (m)

13Kickert-Schotting,
D.A (Ooíien)(v)

14Geerlings,
H. (Haíy) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Nsam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.7 van 20

o

o

Totaal M



6
1van Scheijndel,

A.N.M. (Nico) (m)

I2Zondervan
N.M. (Natasja) (v)

3Velders.
M C. (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zel ln elk vakie één cijÍer. Begln rechts, met hel laatste cliÍer

Nsam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 20

o

o

I LTolaal



7
1Winkels.

B.B.T.T. (Branco) (m)

L
2Wegman,

G J M (Nranjn)(m)

1
3Hartmann,

JJM (Josephine) (v)

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

5de Klerk,
A (Arie) (m)

6Oostenrijk
Í C. (Theo) (m)

7van Geldeí,
L A (Leo) (m)

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

2van der Heijde-Keaizer.
M. (Marcella) (v)

I
I

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

llvan der SchaaÍ,
O (Dirk) (m)

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

't3
Keijzer-Westhoeve
E.B (Laesbeth) (v)

14van der Velde,
J.C.J. (Joa0 (m)

15van Bossum,
N A (Ellen) (v)

l6Boeteí,
J P (Jan) (m)

Liist 5 CDA

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 9 van 20

o

o

Totaal

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

I

-T-Tl2l7



ssc

3

4

van der N,'leer.

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

Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

5

6

7

I

van Nes-
de Man.
P (PetÍa) (v)

B6nders.
J.PH.M. (Jos)(m)

10

11

IOuak,
A (Aaít)(m)

Fabeí.
J (Jacob) (m)

12Olrjve
K (Bien)(m)

13Bosman.
C.J. (Celeste) (v)

I

14den Hollandeí,
C A. (Kees) (m)

15Heiindijk,
[í. (Maarten) (m)

3

16

17

't8

19

20

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

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

van stappen,
A (Arie) (m)

Doedens.
E H (Eimeít) (m)

Arnold,
E B (Ed) (m)

Klootwiik.
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W (Wrebe) (m)

21

22

van À,4aurik,

S C (Simon) (m)

24Holterhues,
F.W (Frank) (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zet in elk vakje één ciiÍer. Began rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummër

dè Sutleí- Besters.
M.J. (Ria) (v)

Steèhouwer.
H.J. (Henk)(m)

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Baad,
I (les) (m)

Roodzand,
J. (Johan) (m)

Vrijenhoek,
WC (m)

de Vogel,
J (Jan)(m)

van Mauíik.
A.L (Adrie) (m)

den Drijver,
N.A.J (Jan) (m)

Boender.
H (Henk)(m)
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28

29

o

o

32

33

36

3l

39

25

s
B

26Hoastmeier.
PH (Piet Hein)(m)

Schep,
J (Jan)(m)

30van de Zande
F (Ferdinand) (m)

Steehouwer
M. (Ma an) (v)

37Kloet,
A (Adíaan) (m)

Schelling,
G.J (Berl) (m)

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

von Burg,
A.B (Alexandeo (m)

41

40

Pikaart,
L. (Leon) (m)

43Huber.
J. (Johan) (m)

oSubtotaal 2

s

van de Linde
C B (Coo (m)

3

B3

1

I

van Maunk-de Graaí,
Àil J ([/arjo) (v)

tó***. -
L A. (Leen) (m)

I xup*,r
J D.B. (Jurgen) (m)

tl

35

lBiemond,
W (Willem) (m)

Í

+

+
1t
ild

l
l

I

Totaal (1 + 2)

tt

l

-t-[

ffi
Subtotaal 1



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijler Begin rechts, met het laatste ciiter

Naam kandidaat &
k6ndidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaalnummeí

van der Ree
A H (Arne) (m)

30

3l

32

o

o

van Veen,
A.E. (Anneke) (v)

Briggeman,
ÍM. (Theo) (m)

Bíouwer.
A (Aard) (m)

Haan.
REP(Bob)(m)

van tZelfde.
C. (Kees)(m)

36

37

38

39

I P

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

1

4

K.B (Konnie) (v)

Wilkens-
van Geloven.

Korf,
W. (Wiesje) (v)

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

Lucas.
R. (Reyeo (m)

5

6

de Neel-Scholte
M (Miriam) (v)

de Looí,
A.E. (Arend) (m)

7

9

Hopman,
M (Maík) (m)

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

van den Bogerd
P (Peter) (m)

'10

12

Kooijman.
A (Aíie) (m)

Tanis.
PE. (Pessy)(v)

13

15Rietuelt.
VS. (Vrncenl) (m)

Krk,

i/ (Binus) (m)

16

17

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

21

22

Kl€inpaste,
G.J (Gèrtjan) (m)

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

G6t,
J.A. (Ron) (m)

van Dorl.
lM (lneke)(v)

Blokhuizen.
A B (Alíred) (m)

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

23

24

25

Blauw,
N. (Nienke)(v)

26Raaphorst.
E P (Ernst) (m)

Gielbert,
L (Leo)(m)

Veíhagen,
D.J. (Dirk)(m)

29N4esker,

C. (Cees) (m)

33Bouwer-
van Schie,
F. (Femke) (v)

Seíiese,
L. (Lennard) (m)

KÍr.ril,
B (Rik) (m)

34

35

40Boot,
G. (Gerben) (m)

41Scherbeijn,
PP (Flip) (m)

42

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

van der PolLoomans,
L. (Lies) (v)

47

43

46

44

45

Klok.
l.É (les) (m)

Mout,
P (Pie0 (m)

Schuuímans,
T.J.C. (Theo) (m)

Kalkman.
B C (Baymond) (m)

48

49

50

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

Kievit,
J (Joosl) (m)

Subtotaal í

frTotaal (1 + 2)

Mollema,
A. (Anne)(m) ó

Zilverberg.
L (Bartian) (m)

van Burgel,
D. (Dirk) (m)

Subtotaal 2

2

8

11

Slachler.
E J (Ellen) (v)

van den Berg,
N/l (Nranon) (v)

I

14

'19

20

1

T--l

X

llo



B
I

2

de Jong,

Staat
B (Bert)

3Visser,
M.L. {Thijs)

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

5Gnnwis
PC (Peteo

6Houweling,
A (Adri)

?van deí DuiJn Schoulen.
C A (Kees)

8Breedveld.
J S (John)

IHoogendoorn
P (Peter)

10Kardux,
A.J. (Aíen-Jan)

l1van der Linden,
A. (Arie)

12Lekkerkerk
FJ (Frank)

13van GurP,
A.T. (Adrie)

14i,Iatze,
J K. (Johan)

l5Kranendonk
P (Peteo

't6
Born
A.G M. (Maíco)

17den Beslen.
AJ (Aart'Jan)

Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zel in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o
Sloop,
TA. (Teunis)

l8

oTotaal

--1-

l



q1Sóeermeiier,
H.J.P (Haíy)

1
2VeÍkaik,

J W (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4Sóneider
W (Willem)

5Ooslra,
A (Arjen)

3
6Tanis-Keiizer.

PM (Elma)

7de Moed.
i/ J (Rrni)

8Houlman,
E E (Erica)

Iden Hollander,
D. (Dirk)

10Tebíugge,
B J. (Bernard)

11van Heemst,
J PC (Stan)

12Hoek.
G M. (Gerto)

't3
den Hartog,
J. (Johan)

14Pipping,
C.M (Conny)

15Spaans,
E J.lí (Erik)

16Bestman,
D.J. (Diík Jan)

17La Rose
M B (Maikel)

18Grinwis-Driesse.
M.N (Miranda)

19van der Durjn Schouten,
J (Jacob)

20Koornneef.
M.C (t'rarco)

21Sios,
S J. (Setkin)

22Robijn,
P (Pret)

23Fröling-Kok,
J.A (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.13 van 20

o

o

---t-

-

3

l



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts , met het laatste ciiíeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

a

o

3
Ivan Zeijl,

F.J (Fokke) (m)

2Kraaii,
R. (Ruud) (m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B.J. (Bernadetle) (v)

4Prins,
FJ (Fíed) (m)

I
5Troost,

I (lna) (v)

6uan Zeijl,
B. (Bas)(m)

G
J

I

Totaal t



sc
,l

Hage-Barendregt,
N4 N. (Maaike)

q2van der Eijk,
PJ. (Piet)

3Lagerwaard,
J (Han)

I
4Sommeling

C (co0

Ll
5Wesdorp.

M. (Michelle)

-76

J (Jan)

3
7Waínaer,

J P. (Jan Piete0

8Oudijk,
M. (Marianne)

LIJacobs,
P E. {Petra)

10Íerlouw,
P (Peter)

3
l'lReedijk,

D (Dirk)

12van den Brink,
G. (Geurt)

Liist 11 BBB Pag. 15 van 20

Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer

tt

o

o

toq
\^js.

INöY
Ët-Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer



'|
Canton.
B. (Bart)

2Klompenhouweí.
L M (Lisa)

3van de Peppel
S. (Sabrina)

4van Broekhoven-van Mierlo,
B.N O (Renate)

Onderdelinden
S E lsuzanne)

Vend€rbos-Lambinon,
C (Cees)

7den Boer,
B.A.A. (Bobert)

IFaber,
A. (Alex)

IB€kkers.
A J.T (Lydia)

10
van der Holsl.
D. (Danielle)

11Groenewege,
PJ L. (Piele0

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

Totaal

I Í

§

À

fl

m



2 I,|
Roos.
S.M. (Servaas) (m)

62

3

Ll
4van zaalen.

F.P (Frans)(m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.17 van2O

o

o

*w
L1

Ks9€1,
FJ. (Fred) (m)

Msiier,
P. (PatÍick) (m)

Totaal



')-/.-
ISiíuijs,

J P (John) (m)

Kweekel.
A.A. (Adíi) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal -[-t-[I,



(,
'|

van Buuren,
M J. (Meindert) (m)

2Jansen.
B (Roberl) (m)

3Bronwasser,
M.E J. (Marc)(m)

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

5van der Velden
P (Peteí) (m)

6D6dert.
W.J (Wybren) (m)

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

Naam kendidaal &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

,) qTotaal

g
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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 anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

O

a

B Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil
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