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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

Adíes/locane slembureau Dag Meeód Openingstrlden {van - iol)

Zt7.j I l 5o 7t C)U

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

Adres/locat,e slembureau Dag Maand Openingstijden (van - lol)

Datum I 1a-?3 a, () a)

O
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ts De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

c u 2 t( buatl ?a

II

o,5 Oi

1a Stembureaugegevenstijdensstemming

1b Stembureaugegevenstijdens!C.l!!.Og(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Ja Trjd (van - lol)

()c,

I,Ï"-3-l

[-T-t

[-T-t



2. Aanwezigheidstembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zitting aanwezig was

Voodeneís Achternaam

Aanwezig op hel slemburcau

Dag Maand Jàat Trld (van - lol)
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Dag Maand Trjd (van - lol)
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Voodetlers Achleínaam Dag Maand Trjd (van-lot)
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Vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

B s]
Aantal geld ige kiezerspassen c (>

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

o
U gaal nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet geuk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en lel deze bíj elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F d
Aantal ongeldiqe 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

c3q

4. Aantal uitgebrachte stemmen

E

.)

3. Aantal toegelaten kiezers

(o

(

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

É rvgr > Ga dan door naar rubriek 6.
E )A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hiarcndet hel aanlal kaat dat de onderstaande situaties zich hebben vooígedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de anderc veíklaingen en hel aanÍal keet clal deze siluaties zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noleer hoeveel stembilretten er minder ziin geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemald hieronder het aanlal keoí dat de onderslaande silualies zich hèbben voorgeclaan

o Aantal keÍen 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
(vefineld hiercnder do andaro vo*laringen an hel aanlal keot dat deze silualies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezsrs en het aantal uitgebrachte stemmen
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bèzwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaÍen van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tíjdens de telling: een stem wordt onterecht geldig. ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resullaat 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.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

IV VT

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

f\/ VT

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een oÍ meer stembureauleden waren le laat of zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteíten in ol
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmaligheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was
Etgp! noteer geen persoonsgegevens van kíezers.

7. OnregelmatighedenofbijzondeÍhedèn

O n regelm atig h ede n en bijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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4!9p! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeflekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

Namen stembuíeauleden

o

o

SDr-o" Ac-

- ll o\TareT

( v.'-t. n

'rnoq-l .t-

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk gevalde voorzitter en minimaaltwee andere stembureauleden.

1

2

3

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

Lrislnumme. en Liislnaam

o

o
vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

q l'l Waterschapspartij Hollandse Delta

1 t2WD

2 ?3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 50PLUS I t
(,5 CDA ?

I 1 76 Hollandse Delta Natuurlijk

I
tl

7 Water Natuurlijk

)8 Staatkundig GereÍoÍmeerde Partij (SGP)

1 ?.I ChristenUnie

c--í0 AWP voor wateÍ, klimaat en natuur

o O,I1 BBB

(J
12 Parti.i voor de Dieren ?
13 JA21 L o

+14 GOUD

? 1'15 Belang van Nederland (BVNL)

IIIII

Totaal: b o L

F
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a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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*tl= Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaala Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o 7 j

Naam

TafeIleider

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitlen)

4 4 0

1C\n,(g r
ttt, , A,t",c ílrn O lÈ
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzondorlijk deze bijlage in.

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

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

Aantal geldige stempassen A 699
Aantal geldige volmachtbewrzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas) B 5+

o
Het azntal lot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesleld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 6ö/
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaantal geaelde stembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel voor dil onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bijelkaar op.

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

qf Ja. Ga verder met rubriek 4

D 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 verklaÍingen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

l. Aantal toegelaten kiezers

c

F B
G I

bc

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

Aantal geldige kiezerspassen o
D

2. Aantal getelde stembiljetten

H
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2

8.2

c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliih
stembureau. Tel op! ( A.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

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

o.2

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hierondot da andere verklaingen en hoe vaak et sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

! Nee

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

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

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

o

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

Zie volgende pag ina's

a

veÍzegeld en overgebÍacht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.

5. Aantal stemmen per lljst en per kandidaat
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Sjoukes,
w.A. (wim) (m)

'| 26

Rrjsdijk.
C.L K. (Cicilia) (v)

2 Wesdorp.
M.G J. (lvlayke) (v)

27

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

3 Weslbroek.
H. (Henk)(m)

28

29

a

o

Ll

3

4

5

6

7

KJ Karen

Wesdoíp,
A A (Arie) (m)

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

Oosterlee
RJB (Rob)(m)

de Graatl-
van Lilh

2

8Kumas
F (Fatih)(m) L

ISpeelman,
M (Mart) (m)

10

11

12

13

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

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

Heijndijk.
H. (Beí) (m)

Kromhout,
M. (Maarten) (m)

Boeren-de Snaijeí
A.A.A. (Anneke) (v)

14

15

't6

17de Snaijer.
J. (Jan) {m)

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

Krajenbrank-Meinds
J (Janneke) (v)

de Jonge,
JMM (Jos) (m)

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

18

r9

20

I

D W C. (Dion) (m)

21

23

24

25

van deí Sluis
B.H (Bas) (m)

Vermeer,
A lAlice) (v)

't Mannetje
J J (Johan)(m)

Fir,

J FJ. (Jan) (m) t
Subtolaal 2

Moorman.
C (Chíis) (m)3 f I

iI

l

ï--ï- F- Rhj"-
de Geus
L (Leny) (v)III

.lIl

-lT

+1

-+
I
+

t-
]-

Ï---i-

Janssen,
M.P (Marcel) (m)

E

I

I

I

I

,L

IA-I)E
TI@

Sublotaal 1

Totaal (1 + 2)

r13
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Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechls , mel het laatsle cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Dnesprono,
J W J. (Jan Willem) (m)

7

a

o

1van Oorschot.
J J. t\4. (Frank) (m) 1 7

2van Datmars.
T E (Teíry) (v)

3Peeterman.
T.A G. (Theo)(m) t-
Veenhuizen,
H.B. (Bertine) (v)

Noortman.
H J (Hein)(m)

5

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

8Goudriaan,
R. (Richard) (m)

IWilbrink.
J. (Jorinde) (v)

r0Speters.
O (David) (m)

't1Nooídeímeer-Swemmer
M.C.A. (ïneke) (v)

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

13Berning-
Van Oostveen,
C.M (Ílnr) (v)

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

de Graad,
H A (Henk) (m)

de Kool,
AJ (Aad)(m)

15

16

17van NooÍ1.
H.L A (Leon) (m)

r8van Arkel
P (Pereo (m)

19OuweÍkerk,
A (Aao (m)

Totaal

-+-ftt
3l
rl
rl
l
l
l

1l

i

E
-ï-ï-

l-
ï

I
T_I

I

_t

ï

ru



2
IWiersma-

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

2van Lammeren.
J (Joris)(m)

3Verbeek.
J (Johan) (m)

4Lievense.
T (Iom) (m)

Schaap,
W (Wytze) (m)

6van den 8eíg
J J. (Job)(m)

7

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

IBobbemond.
J.N4 (Jan){m)

10Slengs-NrjhoÍ.
J (Hanneke)(v)

1lvan den Ouden.
A P (Adíi) (m)

12van Stijn,
B (Beínhard) (m)

13Kickert-Schoning
D A (Dorien)(v)

14

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

1

-_1_

7I
1t:

t

II
It-
lL

l

F --- 1 --

G" d"r t-d""
lC.A C. (Lreke)(v)

t

I --ï_

--

1

l+
Geeíings,
H. (Harry) (m)

_l__l

Vtrtl



1van Scheijndel,
A.N.M. (Nico) (m) I C)

3Zondervan
N M. (Nalasja) (v)

3Velders.
M C. (Riet) (v) 2

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal [fl/ F]



S
,|

Winkels.
B B Í.T. (Branco) (m)

2Wegman
G.J.M. (Maíijn) (m) ,

Hartmann.
J.J M (Josephine) (v) az-

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

6Oosteníijk,
T.C. (Theo) (m)

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

8van Kampen
W E (Wrm) (m)

van der Heijde-Keijzer
M. (Marcella) (v)

10van de Pol
M (Max) (m)

't1
van der SchaaÍ.
D. (Diík) (m)

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

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

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

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

16Boeter,
J.P (Jan)(m)

Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Klerk,
A (Arie) (m)

5

o

o

Z oTotaal

9

-t-I
F

+

-]-

I

I+

+

I

I
l

I



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

de Sutter- Besteís
M.J. (Bia)(v)

Pag. 10 van 20

o

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hubeí,
J (Johan)(m)

43

a q
2Steehouwer,

H J. (Henk) (m)

3van Mauíik-de GraaÍf.
M.J. (Mario) (v) 2
Overwater,
L.A. (Leen)(m)

5Klapwijk,
J.D.B. (Jurgen)(m)

van Nes-
de Man,
P ÍPetra) ív)

van deÍ Meer.
R C J.H. (Rob) (m)

Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

Quak,
A. (Aart) (m)

8

10Faber,
J (Jacob) (m)

1í

Olijve,
K (Bien) (m)

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

14dén Hollander.
C A (Kees) (m)

Heijndi,k,
M. (Maarten)(m)

16Steehouwer.
M.A. (N/ichel) (m)

Iriddendorp,
w.A A. (Wim) (m)

18van Stappen,
A. (Aíie) (m)

,)
)

't9
Doedens,
E.H. {Eimerl) (m)

20Arnold,
E.R. (Ed)(m)

21Klootwijk,
P (Pleun) (m)

Pannekoek,
W. (Wiebe) (m)

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

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

23

24

van de Linde,
C B (Co4 (m)

26HorstmeieÍ.
P H. (Piei Hein) (m)

27Schep,
J. (Jan) (m)

28Raad,
l. (les) (m)

29

30van de Zande,
F. (Ferdinand)(m)

31Vrijenhoek.
W.C (m)

Biemond,
W. (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer,
M. (Marian) (v)

33

35van Maurik,
A.L. (Adrie)(m)

36den Díiiveí,
N A J. (Jan) (m)

Kloel,
A. (Adriaan)(m)

Schelling,
G.J (Bert)(m)

39

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

41von Bur9,
A.R. (Alexande4 (m)

42Pikaart,
L. (Leon) (m)

G 2Subtotaal 1 oSubtotaal 2

\ 2

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

1

I

4

6

7

Benders,
J.PH M. (Jos) (m)

12

15

17

22

25

Roodzand,
J. (Johan) (m)

32

34

Boender
H (Henk) (m)

40

I

Totaal (1 + 2) q
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Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorsl,
E.P (Ernst)(m)

26

Gielberl,
L (Leo) (m)

27

K.R Konnre
Verhagen,
D.J. (Dark)(m)

28
KoÍ,
W (Wiesje) (v)

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

4 Mesker.
C. {Cees)(m)

29

2
Paleí-von wasseÍlhal.
M.J. (Maíian) (v)

5 Ziluetbeq.
L (Baíljan) (m)

30

Lucas,
B (Reyed (m)

6 der Bee 31

(Aíne)(m)

de Neel-Scholle,
M. {Mrrjam) (v)

7
A.E. (Anneke) (v)

Hopman
M. (Maík) (m)

8 Bouweí
van Schie,

33

o Femke

de Looí,
A.E. (Arend) (m)

I Seíiese.
L (Lennard) (m)

34

10 Kruil,
R. (Bik) (m)

35

11 Briggeman,
TM. (Theo) (m)

36

van den Bogerd
P (Peter) (m)

12 Brouwer,
A (Aard)(m)

Tanis.
PE. (Peggy) (v)

13 Haan,
B E.P (Rob) (m)

38

Slachter,
E J. (Ellen)(v)

14 van'tZelíde,
C (Kees) (m)

39

Rretvell,
V.S. (Vincent) (m)

l5 Boot,
G. (Gerben) {m)

40

van den Be19.

M. (À.4anon)(v)
Scherbeijn.
P P (Flip) (m)

41

Kik,
M. (Rinus) (m)

van Burgel,
o (Dirk) (m)o

Fousert-Poeder.
CMC (Claudia) (v)

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

43

Kleinpaste,
G J. (Gertjan) (m)

t9 44

Gast.
J A. (Bon) (m)

20 Mout,
P (Piel) (m)

45

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

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

Ruiteí,
H.J.W. (Hein) (m)

22 Schuurmans
TJ C (Theo)(m)

47

Blauw,
N. (Nienke) (v)

Kalkman.
R C. (Raymond)(m)

48

Blokhuizen,
A.B. (AlÍed) (m)

Rood.
E.C (Elrne) {v)

49

van den Houl,
A.Y (AnnemaÍie) (v)

25 50

t

Subtotaal 2

Kievit,
J (Joost)(m)

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema
A. (Anne) (m)

Wilkens-
van Geloven,

-l

I

F

2

L

-ï---

+

I

I

l

(v)

Klok,
l.É (les) (m)

46

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

Kooijman.
A (Aíie) (m)

rl

16

17

_,__l

I

l
__l

t

+

i
I

't8

--+---
23

I t

rTlr rq

I r
1

Subtotaal 1 TT-T f, l
Totaal (1 + 2)

L[tr



3
de Jong

2Siaal,
B. (Berl)

3Visser,
M.L. (Thiis)

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

5Grinwis,
PC. (Peter)

6Houweling,
A. (Adri)

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

Bíeedveld,
J.S. (John)

IHoogendoorn,
P (Pete0

10Kardux,
A.J. (Aren-Jan)

1'lvan der Linden,
A (Arie)

12Lekkerkerk,
FJ. (Frank)

13van Gurp,
A Í. (Adrie)

14Matze,
J.K. (Johan)

í5Kíanendonk,
P. (Peter)

't6
Born,
A.G.M (lMarco)

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

18Stoop,
T.A. (Teunrs)

Liist I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag. L2 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

'3

1

Totaal



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummeí

Pag. 13 van 20

1

o

o

1 J
2Verkaik,

J.W (Job)

1

3Goeíee,
A. (Andie)

4Schneider.
W. (Willem)

!5Oostía,
A (Arien)

6

L
7

B

I

L
't0

11van Heemst
J PC (Stan)

12Hoek,
G.i,/. (Gerto)

den Hartog,
J (Johan)

Pipping,
C M. (Conny)

13

14

15Spaans,
E J M. (Eíik)

16Bestman,
D J (Drrk Jan)

17La Bose.
M B (líarkel) 2

't8
Grinws-Díiesse.
M N. (Miranda) I

't9
van deí Durjn Schoulen,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ.
lí C. (Marco)

't
21Sies,

S.J. (Setkin)

22Robijn.
P (Piei)

23Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

Scheermerjer.
H J.P (Haíy)

Tanis-Keijzer,
P M. (Eha)

de Moed,
M.J. (Rini)

Houtman,
E.E (Enca)

den HollandeÍ.
D (D'rk)

E**" -
B.J. (Bernard)

-l

Totaal TTilZI



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cilÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer'

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

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

Kraaij,
R. (Ruud)(m)

van deí Heiden'van deí Blom 3

B.J. (Bernadette) (v)

Troost,
I (lna) (v)

van Zeiil,
B. (Bas) (m)

2

4

5

o

o

t-l

I
H1

-l

lPrins,
FJ. (Fred) (m)

--+

I

-r- r--r rlI I I lslTotaal



1Hage-Barendregt,
N/.N (N.4aaike) f al

ö
2van der Eijk,

PJ. (Piet) J
4Lageíwaaíd,

J. (Han)

4

Wesdorp,
[L ([Iichelle)

6

J. (Jan)

7

J P (Jan Pieteo

8Oudijk,
[4. (Marianne) /r

IJacobs,
PE. (Petra)

10TeÍlouw,
P (Peter)

1'tBeedijk,
D. (Diík)

;)(-/
12van den Bíink,

G. (Geurt)

Liist 11 BBB Pag. 1.5 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

Totaal

Sommeling,
C. (Co0

5

I c



Lijst 12 Partij voor de Dieren Pag. 1ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Canton.
B. (Ban)

Klompenhouwer.
L M. (Lasa)

2

o
BekkeÍs,
A.J.T. (Lydia)

I

van der Holst.
l0

D Danrelle

Gíoenewege.
P.J.L. (Piete0

ll

o

van Broekhoven-van i/tierlo. 4

B N.D (Renate)

Venderbos"Lambinon
C. (Cees)

3

5

6

7

Onderdelinden
S E. (Suzanne)

den Boeí,
B.A.A. (Roberl)

van de Peppel
S (Sabíina)

Totaal

1

l

I

--F-ï

l

ï

Fabeí
A (Alex)

lL



2Kegel,
F.J (Fred) (m) h

3Merjeí,
P (Patrick) (m)

( l

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechls , mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

4

o

o

Roos,
S.M (Seívaas) (m)

1 +2)

+

Totaal r-aaTlI



'|
Struijs,
J P (John) (m) L)

1
2Kweekel.

A.A. (Adri) (m)

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

Laist 14 GOUD Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

L

Totaal r[14



van Buuren
M.J. {Meindert) (m) 1 q

2Jansen,
R (Robert) (m) *

3Bron$/asser,
M. E.J. (Marc) (m) T

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

5

6Dedert.
W J (Wybren) (m)

j

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

l

Totaal

1

IlI
1l
]+

--+

-l

l 3
van der Velden,
P (Peted (m)

lttt

3l
-tTI2l



Pag. 20 van 20

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

tr Nee

Liistnummer en
-naam

LÍsttotaal zoals
vastgesleld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschal

o

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

l) Ja -> vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een vetulaing.

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


