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Stembureaunummer

o Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

o
In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023
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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

'la Stembureaugegevenstijdensglqigg

AdÍes/localie stembureau Dag Maand Openingslrtden (van - tot)

ltLl c ( O oJ J !)

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

Adres/localre slembuíeau Dag Maand Openingsriiden (vàn - lol)rt

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

OaS Maand Jaar Trld (van - lol)

Datum OJ 201-3 o0 F qCd

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

É De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1t )()

rí

1. Stembureau, locatie en openingstijden

LI

2w i I



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Voorlellers Àchternaam

Aanwezig op hel stembuÍeau

Dag Maand Jaat Tiid (van - lot)
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o SHIFT 2:

VooÍletlers Achterneem DaS Maand Tiid (van - lot)
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was.
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Íel bij O de aantallen bij elkaar op.

Aantal qeld ige stempassen

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

Aantal geld ige kiezerspassen

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

B bt
ql

c 0

53í

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en booordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan hel 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

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

frq§

G í

2E ítW6
F 0

í3í

3. Aantal toegelaten kiezers

D

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H
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Er ziin mééÍ stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaríngen voor het verschil
Veméld hieíonder het aantal keer dat de onderclaande siluaties zich habbon voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vefineld hieronder da andore verklaringen en hel aantal keer dal dezg situalies zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilieften er minder zirn geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(verfield hieronder de andorc ve*laÍingen en hel aanlal keer dal deze silualies zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaÍing is voor het verschil

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

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

E /YEE -) Ga dan door naar rubriek 6.

E JA ) Verklaar dan híerna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Mogelíjke verklaingen voor het verschil
Votmeld hierondet het aanlal kear clal do onderstaande situaties zich hebben voorgedaan-

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
VooÍbeelden van bezwaren van kÍezers tidens de stemming: het stembureau is moeíliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers lijdens 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 slembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers-

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzondeheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de sfembus was vol en er was
geen tweede sÍembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruímd, activiteiten ín of
rondom het stemlokaal belnvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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6. Bezwaren van kiezers

7. OnregelmatighedenofbljzondeÍheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de voorzifter en minimaaltwee andere stembureauleden.

Lg!!3U U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal ín rubriek I

Namen slembLrreauleden

a

o

t
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4 i)e1
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6

7
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2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lilslnummer en Lilslnaam

o

o
Totaal:

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

1 Waterschapspartii Hollandse Delta

2WD

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

4 50PLUS

5 COA

6 Hollandse Oelta Natuurliik

7 Water Natuurlijk

8 Staatkundig GeÍeformeerde Partii (SGP)

I ChristenUnie

í0 AWP vooÍ water, klimaat en natuur

1í BBB

í2 Partii voor de Oieren

l3 JA2í

I4 GOUD

15 Belang van Nederland (BVNL)

F
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a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

Tettafetnummer

o L]L

Naam

TafeIteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)
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In te vullen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

T> Qoit-(rcr
) n

Aantal geldige stempassen A tl ?q
B 6tAantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

O Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming aoegelaten kiezerc ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 5L\
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

o Hea totaalaantal geaelde stembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijsl zijn uitgebracht bij elkaar op.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

c 0

55í
2. Aantal getelde stembiljetten

F t
G -)

ó)b

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

€ Ja. Ga verder met rubriek 4

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

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verdeí met rubriek 4.

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

Uitkomsten per stembureau

Nummer stembureau

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

L1 qLl

Vul hierondar do aantallon in zoals vaslgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

o

H
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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 stembureau als volgl
vastgesteld:

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeenle)

Het aantal tol de stemming toegelaten kiezers door hea gemeenaelijk

slembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubÍiek 4

a
oeveel stembiljetlen zi,n er meer geleld?

tr Nee, eÍ zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er mindeÍ geleld?

Verklaar het verschil lussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan èén verklaríng zijn.

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

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?

a Hoe vaak is er een andere verklaÍing voor het verschil?
(veineld hierondet de andora veÍklsnngen en hoe vaak eí spíake van was)

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil?

8.2

c.2 0

5]í

4

Aantal geldige stempassen

o.2

Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.
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Ztln er

D Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de veÍkiezing van

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

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

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

o

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

Zie volgende pagina's

$t Varl,t'v t El"r. A hr,,trnie'"tld
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?.d*. 5,tcor 
s FcfArct

o
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z1 slc.n lror^^-le-o-r

q-U, ap-',.|c.(Íc^ dr*bW ya*t'/ycL. cLt

Nee

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

4. Bij gecombineerde stemmingen

stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, mel het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mooíman,
C. (Chris) (m)

26

Riisdaik,

C.L K. (Cicilia) (v)

2

Kalle,
J.H (Hans)(m)

3 Westbroek,
H (Henk) (m)

2a

van Bhrjn-
de Geus,

29

L Len

o

o

Wesdoíp,
M.G J. (Mayke) (v)

Sjoukes,

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

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

3

de Gíaaí-
van Lath,

K J. (Karen) (v)

6

7

IKumas.
F (Fatih) (m)

Speelman.
M (lrart) (m)

Oosterlee
R J B (Bob)(m)

10van Egmond,
W.A. (Willem) (m)

11Smuldeís-Eveís.
B J. (Bosalie)(v)

12Heijndijk,
H (Bert) (m)

13Kromhout.
M. (Maarten) (m)

Boeíen-de Snaiieí.
A A.A. (Anneke) (v)

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

14

't5

de Snaijeí,
J (Jan) (m)

16

17

Krajenbrink-Meinds
J (Janneke) (v)

de Jonge,
J.M M. (Jos) (m)

de Bruine.

18

19

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

Veímeer,
A (Alice) (v)

2l

22

OwC (Dion)(m)

24't Mannetje.
J.J. (Johan) (m)

Frt

J FJ (Jan)(m)

oTotaal (1 + 2)

I

3iL
rl+

11,

)At
1I

1i

rl

I

P
III
II
Il

Janssen.
M.P (Marcel) (m)

20

23

l
l r

Subtotaal I Subtotaal 2lltl o



van Oorschot,
J.J.l,, (Frank) {m) L L

2van Ditmars.
T.E. (Teríy) (v)

3Peeterman
T.A G (Theo)(m)

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

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

Boender.
H D (Heleen)(v)

7Oriespíong.
J.W.J. (Jan Willem) (m)

8Goudriaan,
B. (Richard)(m)

IWilbrink.
J. (Jorinde) (v) \

L
10Spelers,

D (David) (m)

11Noordeímeer-Swemmer
M.C.A (ïneke) (v)

-t2
van de Vreede,
N.4 L (Marijn) (m)

13Berning.
Van Oostveen.
C.M (ïni) (v)

14Boom.
W [,1 (Weíne0 (m)

l5de Gread.
H.A. (Henk) (m)

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

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

18

P (Peteo (m)

19Ouweíkeík,
A (Aat) (m) 1_

Liist 2 VVD Pag. 6 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

,1 )Totaal

1

ï-

tr

t__.1

!-l

l

I



1Wiersma-
den Dulk.
H.H. {Hennie) (v) 5 L

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

3Verbeek.
J. (Johan) (m)

4Lievense,
T. (Iom) (m)

1I
5Schaap,

W. (Wytze) (m)

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

I

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

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

IRobbemond.
J.M (Jan) (m)

10Stengs-Nijhol,
J. (Hanneke)(v)

11van den Ouden.
A P (Adri) (m)

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

13Kickert-Schotting,
O A (Doíien) (v)

14Geeílings,
H. (Haíy) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

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

L

+

l
l

ll l
t 1

IT-ffi



1van Scheijndel,
A.N.t, (Nico) (m) L

2Zondervan
N.M. (Natasja) (v)

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

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zet in elk vakje één cijler. Eegin rechts , mel het laatste cijíer

o

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

E
DL

Totaal [ttlS



4
1Wrnkels,

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

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

0

3Hartmann.
J J.M. (Josephine) (v) Lí

4van den Beíg.
H (Henk) (m)

5de Klerk,
A (Aíie) (m)

6Oostenriik,
TC (Theo)(m)

7van Gelder
L A (Leo) (m)

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

van der Heiide-Keijzeí
M. (Maícella) (v)

í0

11van der Schaal
D (Dirk) (m)

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

13Keijzer-Weslhoeve,
E B (Liesbeth) (v)

t4van deí Velde.
JCJ (Joar)(m)

15van Rossum
N A (Ellen) (v)

16Boeter,
J P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechls , mel hel laatsle ciiíer.

-T-I/lí

van de Pol,
M (t'/ax) (m)

l
-l
l
rllll



4
L)

de SutteÈ Beslers.
tvl J (Ria) (v)

van Maurik-de Graaí.
M.J. (Marjo) (v)

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

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

1

3

4

6

7

8

Steehouwer,
H.J (Henk)(m)

Overwater.
L A (Leen)(m)

Boelhouweí.
N P (Nathalie)(v)

van Nes'
de Man,
P (PetÍa) (v)

van der Meeí,

Ouak,
A (Aart) (m)

Faber,
J (Jacob)(m)

l0

Benders.
J PH N4 (Jos) (m)

Olijve,
K (Bien)(m)

l'l

12

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

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

14

15

16

17

,8

19

20

Sleehouwer
[, A (Michel) (m)

[riddendorp,
wAA (wim)(m)

van slappen,
A. (Arie) (m)

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

Arnold,
E B (Ed) (m)

Pag.10 van 20

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

Horstmeier
PH (Piel Hern)(m)

26

Schep,
J (Jan) (m)

27

Raad.
l. (les)(m)

2A

Boodzand.
J (Johan) (m)

29

vàn de Zànde
F. (Ferdinand) (m)

30

Vri,enhoek
W C. (m)

3'l

Biemond.
W (Willem) (m)

32

de Vogel,
J. (Jan)(m)

33

o 34Sleehouwer
M ([4aÍian)(v)

van Maurik,
A L (Adrie) (m)

35

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

36

Kloet.
A. (Adriaan)(m)

37

Schelling,
G J. (Bert) (m)

Boendeí.
H. (Henk) (m)

39

Bosland
A.P (Anthonie)1m)

40

o
Huber,
J (Johan) (m)

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

21

Pannèkoek
W. (Wiebe) (m)

22

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

Holteíhues,
F W (Frank) (m)

24

25

4

41von Buí9,
A.R. (Alexander) (m)

42Ptkaart,
L (Leon) (m)

Subtotàal 1 Subtotaal 2

van de Linde.
C B (Co0 (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummgr

i-t--l

2 t
l

-------- l---------.l.---------_

+
!l

5

I

Heijndijk,
Ll ([.4aa(en) (m)

tr [-tTl
Totaal (1 + 2) l-[l7]3
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Mollema
A. (Anne)(m)

Raaphorsl,
E.P (Ernst)(m)

26

Wilkens-
van Geloven.

2 Gielbert,
L (Leo)(m)

KB Konnre
28

Hopman,
N.4. (L4aík) (m)

8

o
de LootÍ.
A E (Arend)(m)

I

Ho inga.
F.H H (Folkert) (m)

10

o

Schuuamans,
TJ C (Theo)(m)

47

Kalkman.
R C. (Raymond) (m)

48

Rood.
E C (Ellne) (v)

49

50

KorÍ.
W (Wiesie) (v)

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

3

4

Pateí-von Wasserthal
M.J (Marian) (v)

de NeeÍ.Scholte
M. (Mirjam) (v)

5

6

7

Lucas,
B. (Reyeo (m)

11Kooilman,
A. (Arie)(m)

van den Bogerd
P (Peter)(m)

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

12

't3

14Slachter.
E.J. (Ellen) (v)

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

15

16

17

van den Berg,
[,] (Manon) (v)

Kik.
t,4 (Binus)(m)

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

Kleinpaste,
G J. (Gertian) (m)

18

19

20

22

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

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

I

24

25

29

30

À,4esker,

C. (Cees) (m)

Zilverberg,
L (Bartjan) (m)

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

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

32

Femke

Bouweí-
van Schie,

Seriese,
L. (Lennaíd) (m)

Kruil,
B. (Bik) (m)

34

35

Haan.
HEP(Rob)(m)

37

36

38

Briggeman,
TM (Theo)(m)

Brouweí.
A (Aard) (m)

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

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

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

41

40

42

44

45

46

Boot,
G. (Gerben) (m)

Scherbeijn,
P P (Flip) (m)

van Burgel,
D (D'rk) (m)

Klok,
I F. (les) (m)

Mout.
P. (Pie0 (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Kievil,
J. (Joost) (m)

L

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

(v)

Ruiteí,
H.J W (Hern) (m)

Blauw,
N (Nienke)(v)

tBb-hr*"
A B (Alked)(m)

Ë d". tr",l
A.Y (Annemarie) (v)

Verhagen
D J (Drrk) (m)

I

3í

+
3
L

ï

+21

+ -l

l

\ I
E
tr

I
Totaal (1 + 2)

-Tils]



Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 12 van 20

o

o

^ ^

1de Jong,

2Staat,
B (Berl)

3Visser,
M L (Thijs) $

4van den 8erg,
A PJ. (Albert-Jan)

5Grinwis,
PC. (Peteo

6Houweling,
A (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C.A. (Kees)

t)
ö

8Breedveld,
J S iJohn)

IHoogendooín.
P (Peter)

10Kardux,
A J. (Aren-Jan)

l1van der Linden.
A. (Arie)

12Lekkerkeík,
F.J. (Frank)

13van Guíp,
A.T. (Adrie)

14Mat2e,
J.K. (Johan)

Kíanendonk
P (Peler)

Born,
A.G M (Maíco)

15

16

17den Besten,
A.J (Aart-Jan)

18Stoop,
T.A. (Teunis)

I LTotaal

ïi 1l

]--------



?
1Scheermeijer,

H.J P (Harry)

I

I

2VeÍkaik,
J.W. (Job)

3Goeree,
A. {Andie)

4Schneideí,
W. (Willem)

5Oostra,
A. (Arjen)

I
Tanis-KeízeÍ,
PN4. (Elma)

7de Moed,
[/.J. (Bini) 7

8Houtman,
E E (Erica)

Iden Hollandeí,
D. (Diík)

10Tebíugge,
B J. (Bernard)

van Heemsl,
J.PC. (Stan)

12Hoek,
G N,4 (Gerto)

't3den Hartog,
J (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny)

'15
Spaans,
E.J M. (Eíik)

16Bestman,
D J. (Drrk Jan)

17
(t

18Grinwis-Driesse.
M.N. (Miranda)

19van der Duijn Schoulen,
J. (Jacob)

20Koornneef,
lvl C. (lvlarco)

Sies,
S.J. (Setkin)

22Bobijn,
P (Piet)

23Fröling'Kok,
J A (Jantien)

Liist 9 ChristenUnie Pag" 13 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

t )Totaal

6

1'l

La Rose,
M.B. (L4aikel)

21

-T-[



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

1van Zeijl,
ÉJ. (Fokke)(m) Lt

2Kíaari.
R (Buud) (m) I

van der Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadette)(v)

4Píins,
F.J. (Fred) (m)

1
'tan Zeijl,
B (Bas) (m)

5

6

Troost,
I (lna) (v)

,"

Totaal
IIl0l



ll )
1Hage-Barendregt,

M.N. (Maaike)

I

2van der Eijk
PJ. (Piel)

3Lagerwaaíd,
J. (Han) L 5

I

4Sommeling
C. (Cor)

I

5Wesdorp.
t\4 (Michelle)

6

J. (Jan)

7

8

I

10Tedouw,
P (Peter)

1'lBeedijk,
D (Dirk)

L
12

Liist 11 BBB Pag. 15 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1Totaal

Zet in elk vakje één cliÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer.

Oud1k,
N,l. (Nrarianne)

E" ,r" ""klG. 
(Geuí)

Warnaeí,
J.P. (Jan Pieler)

Jacobs.

L 
PE. (Petra)

tr



Lijst 12 Partii voor de Dieren

Naam kandidaat&
kandidaatnummeÍ

Pag. 1ó van 20

o

o

tCanton.
B. (Baít) I 3

2Klompenhouwer,
L.[L (Lisa) [,

1
3van de Peppel

S. (Sabrina)

van Broekhoven-van Mierlo, 4

B.N.O (Renate)

I

I
Onderdelinden.
S.E. {Su2anne)

6Venderbos-Lambinon.
C. (Cees)

7den Boer.
B.A.A (Roberl)

8Faber
A (Alex)

IBekkeís,
A.J T (Lydia)

10
van deí Holst,
D. (Danielle)

11Groenewege.
PJ.L (Pieteo

4
óTotaal

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

---1-



b a
1Boos.

S.M. (Servaas) (m)

i-.1

2Kegel,
FJ. (Fred) (m)

3Meijer.
P (PatÍick) (m) L

g
4van Zaalen.

F.P (Frans)(m)

Pag. 17 van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

5 7

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cliÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

I

Totaal



1Struiis,
J P (John)(m) L

2Kweekel,
A A (Adri) (m)

4
3Daamen.

J.K. (Jacques)(m)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal T[IB



/ 4
1VAN BUUíEN,

M J. (lvleindert) (m)

Jansen,
R. (Robert) (m)

Bronwasser,
M E J (Marc)(m)

de Jong-Kamst,
S (Shaíon) (v)

van der Velden.
P (Pete' (m)

4t
'/16Dederi,

W.J (Wybren) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

Totaal

Pag. 19 van 20

@
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Pag.20 van 20

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds 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?

tr Nee

a

[J, - vrl au ,u volgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaing

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

448 Ïr o.
DO

[5tond o? uttlL(.t /

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liJsttotalen

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


