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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 openingstijden

Dag Maand

t4zb

Adres/localie slemburcau Dag Meand

1b Stembureaugegevens tijdens !9!!!!g (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Ja ï td (van - lol)

Datum

AdÍes/localie slembuíeau

) ,! ) o'\ LV L> v6 3o
Vul voor een mobiel slembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Openingstrjden (van - tol)

o
Openingstijden (van - tot)

t5 eL5 Lr

o
WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E Oe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

II
II
II

c )
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VoorletteÍs Achlernaam

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

Aanwezig op hel stembuÍeau

Dag Maand JàaÍ Tld (van - lol)
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3. Aantal toegelaten kiezets
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Aantal geld ige stempassen <5 6
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kieze rs s

B LE
Aantal geld i9e kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetlen tellen en beoordelen.
Het aantal getelde 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

Aantal blanco stembiljetten F TC

Aantal ongeldige stembiljetten G (
)

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

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

o

c o

LL

4. Aantal uitgebrachte stommon

E ( cg

hts

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

(D

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

tr /VÉE ) Ga dan door naar rubriek 6.
gLlA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembilietten er zirn meer geteld ó
Mogelijke vetularingen voor het verschil
Venneld hieÍondeÍ hel aantal keer dat da onderslaande siluatiés zich hebben voorgodaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vefineld hieíonder de andero vetklatingen en hel aantal koeí dal deze situaties zich hebben vooÍgeclaan)

Aantal keren dal er geen verklaring is voor het veÍschil 6

Er zirn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er minder ziin geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veíínélcl hioíonder hal aanlal keer dat cle ondeÉlÈando siluatios aich hebbén voorgealaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembil,et niet heeft ingeleverd

Aantal kerèn dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt o
Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(voímeld hiercnder do ande@ va*larihgen en hel aanlal keet dal daze siluaties zich hobben vootgedaàn)

r\r<.,L ,i.eí qrlr,td t \l^1 qrc-rlt'^c t
J J

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil o

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

6

ö

ó

t
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Hebben aanwezige kiezeÍs bezwarèn geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezerc.
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 lidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van do telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-vetbaal. Ook als het stembureau het niet eens ís met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglggi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o c .í

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

a
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een ot meer stembureauleden waren te laal of zijn niel gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalatm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

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

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers

7. OnregelmatlghedenoÍbijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteor in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vooaitler en minimaal lwee andere stembureauleden.

44lLgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

Veyolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuÍeauleden

o

o

lr)'\

R , Qc.,(a

lryv-.. e\c, 7 r e\. n sL< o

L I

Cc,. Ltz

1

2

3 r- l+ (

4

5

6

7

1

2
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Zet an elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Lijstnummer en Lilslnaam

o

o
Vul het totaal in bij Rubriek 4. onderdeel E.

1 waterschapspartij Hollandse Delta rl tl r 5C

2WD \1 51 Ic-

3 Partii van de Aíbeid (P.v.d.A.) (r(- .\I
,J/
cv

4 sOPLUS l t1 I

5 CDA (<; \(,

6 Hollandse Delta Natuurliik tr I t, ?<-

7 Water Natuurlijk 1r (-.
I C-\ 1

I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) I L q

9 ChristenUnie o ,L tv
10 AWP voor water, klimaat en natuur li tg \(,

x) 3q

12 Partii vooÍ de Dieren k) ls lcl
13 J A,21 t.[ 5 TL

14 GOUD L1 3 I

í 5 Belang van Nederland (BVNL) Lt 3 1

Totaal: (, o a

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

L

11 BBB
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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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=l=
Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hotlandse Detta

Dee[ B

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

Tettafelnummer

2G3

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

4 2 6

lero Udn Dtu.uenh/r.

{?.-tJ..^c14
M tT frtLo:
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallon in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hat Noces-vorbaal van
hel slembureau).

Aantal geldige stempassen A 6sb
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 6a

a Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlal toa de slemming toegel aten kieze rs ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E (-rt?

Aantal blanco stembiljetten F
I t->

Aantal ongeldige stembiljetten

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

'Telvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op.

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder O) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gell]k?

El Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hierond€r het aantal stembiljetten in dat meer

oí mindeÍ is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

c o

6zw

2. Aantal getelde stembiljetten

G 5

6zz

D

H

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 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 stembuÍeau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 55í l"?a

Aantal geldige volmachtbewijzen (schríftelijk of via ingevulde stem- oí kíezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente)

Het aantal toa de stemming toegelaten kiezeÍs dooÍ hel gemeenleliik
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D'2 )

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

8.2

c.2 o

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, er zijn mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

El Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er mindeÍ geteld?

Verklaar het verschil tussen hel aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verl,Jaring zin.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(varmeld hierondet de anderc ved aingen en hoe vaak or spr€ke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? I

o.2 Lzrt

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

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andeÍe verkiezing aangetroffen?

E Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscrllege

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

o



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W.A (Wim) (m)

Wesdoíp
A A (Arie) (m)

van Bhijn-
de Geus,
L. (Lenv)(v)

van Brugge,
PM J (Paola) (v)

de GraatÍ-
van Lilh.
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4

5

7

8

29

KJ KaÍen

o
Kumas,
F. (Fat'h)(m)

Kíomhoul.
M {Maaíen) (m)

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

o

't Mannetie
J.J. (Johan)(m)

't3

14

24

Moorman,
C (Chris)(m)

Wesdorp,
M.G J. (Mayke) (v)

26

28Westbroek.
H (Henk)(m)

2Bijsdijk,
C L K. (Cicilia) (v)

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

I

I

6Oostërlee
R J.B. (Rob) (m)

3I

10

9

5
11Smulders.EveÍs,

R.J (Rosalie)(v)

12Herjndijk,
H (BeÍl) (m)

Z
15Verhoíst.

Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M.P (Marcel) (m)

Kíaienbíink-Meinds,
J (Janneke) (v)

16

17

18

de Snaijer,
J (Jan) (m)

de Jonge,
J,M,M (JoS) (m)

19

20

21van deí Sluis.
B H (Bas) (m)

Veímeer,
A (Alice) (v)

23

5 I

6 §Totaal (1 + 2)

Fit,
J.ÉJ (Jan) (m)

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

Speelman.
M. (Mart) (m)

I
J van tqmond,

] w.A. (wi em) (m)

1

I
I q

II

lde Bruln€.
M.W (Wilma) (v)

22

D.W.C (Dion) (m)

I
-T

t l
Subtotaal í Subtotaal 2il

I



&
1van OoÍschol.

JJM (Frank) (m)

2van Oilmars,
Í E. (Teíy) (v) L,

z_ o
3Peeteíman,

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

)_

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

5Noortman.
H J (Hein) (m)

Boender,
H D (Heleen) (v)

?Díiesprong,
J W J (Jan Willem) (m)

IGoudriaan.
R (Bichard) (m)

I ()
9Wilbrink.

J. (Joíinde)(v)

10Speters,
D. {David)(m)

Z
l1Noordermeer-Swemmer.

M C.A. (ïneke) (v)

vàn de Vreede.
M L. (Marijn) (m)

13Beíning-
Van Oostveen
C M. (ïni) (v)

14Boom.
W [, (Werneo (m)

15de Gíaad,
H A. (Henk)(m)

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

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

Z18

19Ouwerkerk.
A (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , mel het laatste cijreÍ.

Pag. ó van 20

o

o

o7Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

't2

I

van Arkel,
P (Peleo (m)



5 3
1

den Dulk,
H.H. (Hennie) (v)

\

2van Lammeren
J. (Joras)(m)

3Verbeek,
J. (Johan) (m)

4Lievense,
T. (Tom) (m)

5Schaap,
W (Wytze) (m)

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

i a
3

8't Hoen,
PW. (Pelía) (v)

9Bobbemond
J.M (Jan) (m) i

t
10Slengs-NijhoÍ

J (Hanneke)(v)
'11

van den Ouden,
A P (Adri) (m)

-t2
van Stijn.
B. (Bernhard) (m)

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

'14
Geerlings.
H. (Haíy) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van dèr Linden
C A C. (Lieke) (v)

7

o

o

L

il
l

t-

II
tl

Totaal [fsIL-l



1
,|

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

l-{
2Zondet\tan.

N.M. (Natasja) (v)

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

Lijst 4 SOPLUS
Zel in elk vakje één cijler. Begln rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 20
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Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

Zel ln elk vakie één cijfer. Begin rechls , met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

3

o

o

1Wrnkels.
B.B T.T (Branco)(m) b

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

5
4van den Berg

H (Henk) (m)

L5de Kleík,
A. (Aíie) (m)

Oostenrijk
TC (Theo) (m)

van Gelder,
L A (Leo)(m)

6

7

Ivan Kampen,
W.E (Wim) {m)

9van der Heijde-Keiizer.
N4. (lvarcella)(v)

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

11van der SchaaÍ
D (Drrk) (m)

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

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

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

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

l6Eoeter,
J.P. (Jan) (m)

Totaal

14

l
-l

-l

I

l

l
-ï

[T-[.]et



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zet ln elk vakie één cijíer. Begin rechls , mel het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besters
M J. (Ria) (v)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hoístmeier.
P H. (Piet Hein) (m)

26

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

4

5

6

7

8

9

van Nes-
de Man

(Petra) (

van der À,4eer.

RCJH (Flob)(m)

o
Eoelhouwer
N P (Nathalre)(v)

Ouak,
A (Aan) (m)

Faber.
J (Jacob) (m)

Benders,
J PH.I'I (Jos) (m)

Bosman,
C.J (Celeste) (v)

10

1l

13

14

15

16

17

18

't9

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

Heiindiik
M (Maarten) (m)

Steehouweí,
M A {Michel) (m)

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

van Stappen.
A. (Arie) (m)

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

Arnold.
E.R (Ed) (m)

Huber,
J. (Johan) (m)

43

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

20

21

22Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

I I

L
i

Steehouwer.
H.J (Henk) (m)

van Mauíik-de Graatf,
lí J. (Marjo) (v)

2

I

3

Z

12Olijve,
K. (Rien) (m)

I

I

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

23

24

25

Holterhues
F W (Frank) (m)

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

27Schep,
J. (Jan)(m)

Roodzand.
J (Johan) (m)

Raad,
I (les) (m)

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

31

30

32

33

34

36den Drijver,
N A.J (Jan) (m)

Kloet,
A (Adriaan) (m)

Vrijenhoek
w.C. (m)

Biemond,
W. (Willem) (m)

de Vogel
J (Jan)(m)

Steehouwer
M. (irarian) (v)

van Maurik.
A L (Adrie) (m)

Schelling,
G.J (Bert) (m)

Boender.
H (Henk)(m)

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

39

40

3
4lvon Burg,

A.R. (Alexande4 (m)

42Pikaart,
L. (Leon) (m)

I

Subtotaal 1 4

Z L

I 
Overwateí.

lL 
A (Leen) (m)

1

29

I

l

l

.l

---T--------

Sublotaal 2

Totaal (1 + 2)

lzzl



I ?

2Wilkens-
van Geloven.
K R. íKonnie)(v)

3Korí,
W. (Wiesje) (v)

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

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

4

5

6Lucas
B (Reye0 (m)

L
l

I

12

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

Bietvelt,
VS (Vincenl) (m)

14

15

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

l6

17

l8

19

21

20

22

van den Berg
M (Manon) (v)

Kik,
1,4. (Rinus) (m)

Kleinpaste.
G.J. (Geítian) (m)

Gast,
J A (Ron) (m)

van Dort.
l.M (lneke)(v)

Buiter.
H J.W. (Hein) (m)

Blauw,
N (Nienke) (v)

Blokhuizen.
A B (Allred) (m)

25van den Hout.
A.Y (Annemaíe)(v)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummèr

I\,4ollema.
A (Anne) (m)

de Neel-Scholle,
[,1. (Miíjam)(v)

o
Hopman,
M. (Mark) (m)

de Looí,
A.E (Arend)(m)

Pag. 11van 20

7

I

I

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Hottinga,
F H.H (Folkeíl) (m)

Kooijman.
A. (Arie) (m)

l0

1'l

o

Schuuímans,
T.J.C. (Theo) (m)

48

49

Kalkman,
B C (Raymond) (m)

Rood,
E C. (Eline) (v)

26

2AVerhagen.
O.J. (Dnk) (m)

Baaphoíst.
E.P (Ernsl) (m)

Gielbert,
L (Leo)(m)

29

31

30

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

Mesker,
C. (Cees) (m)

Zilverberg
L (Bartjan) (m)

van Veen,
A E (Anneke)(v)

Bouwer-
van Schie,

F-lEgrnkel_Íll
Seriese,
L. (Lennard) (m)

34

Kruit,
R (Rik) (m)

Briggeman,
TM (Theo){m)

35

36

Bíouweí,
A. (Aard) (m)

Haan,
REP(Rob)(m)

Boot,
G (Gerben)(m)

39

40

lan lzellde.
C (Kees) (m)

Scheíbeijn,
P P (Flip) (m)

van Burgel.
D. (Drrk)(m)

41

42

Sleegh,
J PR M (John) (m)

43

44

N4out,

P (Piet) (m)

Klok,
lÉ (les) (m)

Subtotaal 1

q ZTotaal (1 + 2)

Kievit,
J. (Joost)(m)

331

].]'l

I

1

l

van den Bogerd,
P (Peler) (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

-l
13

l
l

]

+
45

van der PolLoomans.
L (Lies) (v)

46

47 -+

tr

t
[lSubtotaal 2lIeFl

50

I
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cljfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Grinwis.
PC (Peter)

5

Houweling
A (Adri)

6

o

den Beslen,
A.J. (Aaít-Jan)

17

o 18

6
1de Jong.

Staat,
B (Bert)

Visser,
M L (Thijs)

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

7van der Duijn Schouten
C A (Kees)

IBreedveld,
J S (John)

Hoogendoorn,
P (Peter)

10Kardux,
A J (Aren-Jan)

11van der Linden,
A (Arie) I

12LekkerkeÍk
FJ (Frank)

't3
van Gurp,
A Í (Adrie)

I

Malze,
J K (Johan)

Kíanendonk
P (Peteo

r4

15

16Born,
A G M (Nlarco)

Totaal

lstoop.
I 

T A (Teunis)

tl

]--l

2

3

4

l l

-rr[rt



B
tScheermerjer,

H J P (HaÍy)

2Verkark.
J W (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4Schneideí,
W. (Wiltem)

5Ooslra,
A (Arjen)

6Íanis-Keiizeí.
PM (Elma) C

L
7de Moed,

M J (Rini)

IHoulman.
E.E (Erica)

Iden Hollander.
D (Dirk)

10Tebrugge,
B J. (8€rnard)

van Heemst
J PC. (Stan)

12Hoek,
G.N4. (Gerlo)

13den Harlog,
J. (Johan)

14Pipping,
C M (Conny)

15Spaans,
E J.M (Erik)

Bestman,
D.J. (Dirk Jan)

17La Rose,
M.B. (Maikel) i

18Gínwis-Driesse.
M N (Mtranda)

19van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20Koornneef,
[.4.C ([.4aíco)

z21Sies,
S J (Setkin)

22Robi,n
P (Pieo

2F.óling-Kok,
J A (Jantren)

Liist 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Pag. 13 van 20
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Tíoosl.
I (lna) (v)

a

o

I L
2

t

I I

vanderHeiden-van der Blom, 3

B.J (Bernadene)(v)

Píins,
FJ. (Fred) (m)

L
van Zeiil.
B (Bas) (m)

3 q

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur

van Zeijl,
F.J (Fokke) (m)

Kíaaii,
B. {Ruud) (m)

4

5

6

Totaal



tHage-Barendregt.
M N. (Maaike) 3 o

3
2van der Eiik

PJ. (Pie0

3Lagerwaard,
J (Han)

4Sommeling,
C (Co0 I

I
Wesdorp.
M (Mrchelle)

t
6

J (Jan)

7Warnaer,
J P (Jan Pieter) I

8Oudijk,
M. (Marianne)

i
9Jacobs,

PE (Petra)

10Íerlouw,
P (Peter)

3
1'lReedijk.

o (Dirk)

12van den Brink
G (Ge'rrt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandldaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 20
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Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Canton.
B (Bart)

van de Peppel.
S. (SabÍina)

3

o

o

aZ
2Klompenhouwer.

L N/ (Lisa) 3 t/
a
J/-van Bíoekhoven-van Mierlo. 4

R.N.D. (Renate)

5Onderdelinden
S E. (Suzanne) L-.f

6Venderbos-Lambinon,
C. (cees)

7den Boeí.
R A.A (Bobert) i

8Faber,
A. (Alex)

IBekkers,
A.J.r (Lydia)

10
van der Holst,
D {Danielle)

1'lGroenewege.
PJ.L. (Piete0

O í

Lijst 12 Partii voor de Dieren

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

í

tz
-1

I
LL

Totaal I -L



1
1Roos.

S.M. (Servaas) (m)

3
2Kegel,

FJ (Fred) (m)

3Meijer,
P (Patrick)(m)

24van Zaalen.
F P (Frans) (m)

Liist 13 JA21
Zet in elk vakie één cljÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20
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t{
,|

Skuijs,
J.P Uohn) (m)

Z
2Kweekel.

A A (Adíi) (m)

t
3Daamen.

J.K. (Jacques)(m)

Lijst 14 GOUD
Zel in elk vakje één ciirer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Pag. 18 van 20
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)Totaal



2Jansen,
R (Roberl) (m)

3Bíonwasser
MEJ (Marc)(m)

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

5van der Velden.
P (Peter) (m)

6

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

Zet in elk vakie één cijler. Begln rechts , met het laatste cijÍer.

van Buuren
M J. (Meindeít) (m)

o

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Oedert,

lw.J (wybren) (m)

,|

l4l

r]
LI
--lI

4

-tTT c



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten spÍake 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 gemeentelrk stembureau?

D Nee

a

o

fi Ja -, vul de navotgende tabet in en geef zo mogelijk een verklaring

Liistnummer en
-naam

K
Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

ó
o<-/-> 26

7 93 .E2
íc 3b \
({ 3ï q{
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