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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verracht
De verkiezing van de leden van het waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterda m
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensqlqigg

Fqa
Adres/lmaiie slembureau Dag Maand

/5 o3 2ó23
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waat het stembureau
voor kiezers open is.

Dag Maand

OpeningslÍden (van - lot)

o

o

AdÍes/localie slembureau Openingslrjden (van - tot)

[---l

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí Titd (van - tot)

15 20L\ t_ t 00 c0 L3
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

f, De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr D6 telling vond op een andeÍe locatie plaats. Adres oÍ omschrUving locatie

3ó7

Datum: U5

[T-

r--T---l

I--T-t
[-TT ]
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden

SHIFT ,I:

Houd per stembureaulid de tiden bij waarop het lid bi de zitting aanwezig was

Aanwezig op het slembureaLr

Dag Maand JaaÍ Tijd (van - lol)

ls
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o SHIFT 2:
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3. Aantal toègelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bijA, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aanta I geld i9e stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

s61

c (.)

Tolaal aantal toegelaten kiezeÍs ( A + B + C = D )
.1
)

4. Aanlal uitgebrachte stemmen

o

a

Aantal stembiljetten met een qeldige stem op een kandidaat E 59b
Aantal blanco stembiljetten

Aantal onqeld ige stembiljetten G _a
(_r

Totaal 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.

F I

6rg

Íelop +

t{ ,*Ë l

D

U gaat nu de stembiljetten 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.

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

tr /vEE ) 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 ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er ziin meer geteld

Mogelike verklaingen voor hel verschil
Veímeld hiercndar het aanlal keet dal de onderclaande stlualies zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(venneld hieronder de anderc vetklaringen en het aantal keeÍ dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

Er zirn minder stembiljeften gèteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zi.in geteld

Mogelijke verklaríngen voor het verschil
Vemeld hiercncleí hel aanlél keeí dat do onderslaando situalies zich hebben voorgedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vefineld hierondar do andare ve*ladhgen en hel aanlal keer dal deze situaties zich hobbon vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

[-l

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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6, Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: hel stembureau is moeilijk bereikbaar,
er slaal meer dan één persoon in een stemhokje.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tidens de lelling: een slem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, hel resultaat van de lelling ís 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.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tUdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tudens de stemming en lelling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal bei.nvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.qt9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrislnummer en Lrtshaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

a

o

I Waterschapspartij Hollandse Delta itq

2WD
Ii(

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) EA

4 sOPLUS À t

5 CDA
q1

6 Hollandse Delta Natuurliik \r-
7 Water Natuurliik 1.(
8 Staatkundig Gereformeerde Parti, (SGP) ,

I ChristenUnie r(
í0 AWP voor water, klimaat en natuur t5
íí BBB l({
í2 Partij voor de Oieren

I

\U
I

s0
í4 GOUD .t
í5 Belang van Nederland (BVNL) rq

bTotaal: 5 q

13 JÀ2',l

-_]

[[[
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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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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

4 4 6
Proces-verbaal
Waterschap Holtandse Detta

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

Teltafelnummer

o

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroteur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

S-U^^*.o- f* -E -h^o. [,\

Dee[ B

LrEZ

Sa.ap.^ L*^*-
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummar stembureau

) ,&Locatio stembuÍ€au (indien het esn mobiel stsmbureau betÍsft, vult u dat in)

Vul hierordar de aantellen in zoals vastgesteld d@r het stemburcau (zie ruUiek g van het pr@es-verbaal van
het stembureau).

A sb7
B t\6

Aantal gsldige kiezerspassen

Het aentel tot de stemming tcE,gelaíG|n kiezeÉ ( A + B + C = D )

Aantal gsldige stempassen

Aantal geldige volmachtbowijz€n (schrinelík of vta ingevulda stem- of kiszerspas)

-o c

vul hiercnder de aantallan in zoals vastgesteld doq het gemeentelik slembureau/stemburcau voor het
openbaat lichaam.

E 5q1
F

G (

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljètten

Hat toar.leental gatelde st",mbllhde n ( E + F + c = H )

' Tel vnr dit onderdeel de aantallen stemmen die op ëtko tijs zijn uitgBbncht bij ïlkaar op.

-o b' L

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

ls het aantal to€gelat8n kiezers (rubriek 1 ondeÍ O) en het aantalgetelde stembitietton (rubriek 2 onder H) g6lik?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Ne6, maar h6t stBmbureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vut hieÍonder het aantal stembiljstten in dat meer
of minder is get6ld, en neem de veÍklaringon over. Ga daama voÍder met rubriek 4

tr Nes, or is een onverklaard veÍschil. Ga vordgr mot het vervolg van rubrisk 3

L+qr

c

í. Aantal toegelaten kiezers

D

2. Aantal getelde stembiuetten

Aantal stembilj€tten met e€n geldig6 stem op een kandidaat'

H

3.

D
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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 (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

Het aantal tot de stemming toegelaaen kiezers door het gemeenlelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

4.2

rqo.2

o
fi 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 zijn er minder geteld?

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

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één ve*laing zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld 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?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het veÍschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hiercndet de andere vofulaingen en hoe vaak et sp@ke van was)
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewUzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee

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

aangetroÍÍen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakl en woíden

veÍzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuuÍscollege

Notger hiar het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewíjzen oÍ kiezerspassen dal is
aangetroffen.

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

ISjoukes,
W A. (Wim) (m)

\
2Bijsdijk,

C L.K (Cicilia) (v)

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

_}

3
L

4Wesdoíp,
A A. (Arie) (m)

\ D
van Brugge,
PM.J (Paola) (v)

6Oosterlee,
B J.B (Bob) (m)

7de Graaí-
van Lith.
K.J. íKaren) (v)

8Kumas,
F (Fatih) (m)

ISpeelman,
M {i/larl) (m)

't0
van Egmond,
W.A. (Willem) (m)

Smuldeís-Eveís.
B J (Bosalie)(v)

12Heijndiik,
H {Bert) (m)

Kromhout.
M (Maarten) (m)

t
^-

Boeren-de Snaiieí,
A A A (Anneke)(v)

15Veíhorsl.
Y (Yvonne) (v)

16Janssen.
M P. (Marcel)(m)

17de Snarjeí,
J. (Jan) (m)

18Krajenbrink-Meinds,
J. (Janneke) (v) I

t9de Jonge,
J.M M. (Jos)(m)

20de Brurne.
N.1 W (Wilma) (v)

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

22Vermeer,
A. (Alice) (v)

23

D W C. (Dion) (m)

24'I i,lannetje,
J J. (Johan)(m)

25Frt,

J F.J (Jan) (m)

26Mooíman,
C. (Chris)(m) 2

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

28Westbroek.
H. (Henk) (m) 1

29van Bhijn-
de Geus,
L ÍLenv) ív)

Subtotaal 2

?

5

4

1
6
1
1

l

11

14

T t8l6lSubtotaal 1

Totaal (1 + 2)

[[E]



,5
1van oorschot.

J J.M. (Frank) (m)

q

3
Peeterman.
TA.G. (Theo) (m)

L
4Veenhuizen.

H.B. (Berline) (v)

Noorlman
H J. (Hein) (m)

6Boender.
H O (Heleen) (v)

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

8Goudriaan.
B. (Rachard)(m)

,1

)
Wilbrink,
J. (Jorinde)(v)

10SpeteÍs,
D (David) (m)

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

12van de Vreede.
M L (N.4aíijn) (m)

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

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

15de Graad.
H A. (Henk)(m)

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

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

l8van Arkel.
P (Pete0 (m)

19Ouwerkerk
A (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ci,íer. Begin rechts , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 6 van 20

o

o

Totaal

van Ditmars.
T E. (Terry) (v)

17

-L-+

I

[rEle]



'|Wiersma-
den Dulk,
H.H íHennie) ív) 5 ft

i L
2van Lammeren.

J (Joris) (m)

3Veíbeek,
J (Johan) (m) 5
Lrevense,
T (Tom) (m)

L
Schaap,
w (Wytze) (m)

van deh Berg,
J J (Job) (m)

8't l-loen.
PW. (Petra) (v)

IRobbemond.
J M (Jan) (m)

Slengs-NijhoÍ,
J. (Hanneke)(v)

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

12van Slijn,
B (Bernhaíd) (m)

I

l3Kickert-Schotting,
D A. (Dorien)(v)

14Geerlings,
H (Harry)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.7 uan 20

q

o

o

ó &Totaal +

van deí Lrnclen,
C A.C (Lreke) (v)

4

5

6

7

?ItI
t--

l0



L I
1van Scherjndel.

A N lv1 (Nrco) (m)

\
2Zondetvàn

N lV (Natasja)(v)

3Velders,
M.C. {Biet) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 8 van 20

o

o

L l-ITotaal



1
1Winkels

B.B T.T. (Branco) (m) 1
2Wegman,

G J.M. (Marijn) (m)

1
3Harlmann.

J.J.M. (Josephine) (v)

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

5de Klerk,
A. (Arie) (m)

6Oo6tenrijk,
T.C. (Theo) (m)

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

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

Ivan der Heijde-Keiizer,
M. (Marcella) (v)

10van de Pol.
M. (líax) (m)

11van der Schaaf
D. (Dirk) (m)

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

r3Keilzeí-Weslhoeve.
E B. (Liesbeth)(v)

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

15van Bossum
N A (Ellen) (v)

16Boeter.
J P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakie één ci,Íer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 20

o

o

-------f--------l

Totaal
I fTzltt



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zet ln elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandldaat &
kandldaatnummer
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o

o

1 €

?
de Sutter Besters.
N4.J (Rra){v)

Sleehouwer.
H.J. (Henk)(m)

1

2

van Maurik-de Graatf.
N,l J (N.4arjo)(v)

4Overwaler.
L.A. (Leen) (m)

5Klapwiik,
J.D.B. (Juígen)(m)

6van Nes-
de Man,
P íPetra) ív)

7van deí Meer.
B.C.J H. (Rob) (m) 2

8

10Faber,
J (Jacob)(m)

11Benders.
J.PH.M (Jos) (m)

't2Olijve,
K (Rien)(m)

J

1
l3

14den Hollander
C.A (Kees) (m)

15Heijndijk,
M {líaarten) (m)

16Steehouwer.
M A (Michel) (m)

t7Middendorp,
W.A.A. (Wim) (m) q

l8van Stappen
A (Arie) (m)

19Ooedens.
E.H. (Eimert) (m)

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

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

22Pannekoek,
W (Webe) (m)

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

Holterhues.
ÉW. (Frank) (m)

24

23

25van de Linde
C B. (Cor) (m)

Horstmeier.
PH. (Piet Hein) (m)

Schep,
J. (Jan) (m)

26

27

2ARaad,
l. (les) (m)

29Roodzand.
J (Johan)(m)

30ven de Zeode
F. (Feídinand) (m)

31Víijenhoek
WC (m)

32Biemond
W. (Willem) (m)

33de Vogel,
J. (Jan) (m)

34Steehouwer.
[/,. (Maíian) (v)

35van I\,4a0rik.

A L. (Adrie) (m)

36den Díijver,
N.A J (Jan) (m)

Kloet,
A. (Adraaan) (m)

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

39Boender,
H. (Henk)(m)

40Bosland.
A P (Anthonie) (m)

41von Burg,
A B. (Alexander)(m)

Pikaart,
L. (Leon) (m)

Huber,
J (Johan) (m)

42

43

Subtotaal 2

()
lTotaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boclhouwer,
NP (Narhalie) (v)

Ouak,
A. (Aart) (m)

Bosman,
C J. (Celeste) (v)

l

l
nlI

L

+

1ï

21

Subtotaal 1 &b
(J



I o
Ll

4

Wilkens-
van Geloven,
K R (Konnie) (v)

Korl,
W (Wiesje) (v)

i

van deí Hoíst
SJJ (Servaas) (m)

Paler-von Wasserthal
M J. (Marian) (v)

4

5

de Neel-Scholte
M (tíiíjam) (v)

6

7

Hopman,
N4 (tíaík)(m)

Lucas,
B (Reyeo (m)

Ide LootÍ.
A E. (Aíend) (m)

10Hottinga,
FH H (Folkerl) (m)

11Kooijman,
A (Arie) (m)

van den Bogerd,
P (Pele0 (m)

12

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

Rretvelt.
V.S (Vincenl) (m)

14

15

van den Berg,
M (Manon) (v)

17Kik,
M (Binus) (m)

Fousert-Poeder,
C 1,, C (Claudra)(v)

L19Kleinpaste,
G J (Gertjan) (m)

20Gast,
J A. (Ron) (m)

21van Dort.
l.lI (lneke)(v)

22Bu(er.
HJW (Hern)(m)

Blauw,
N. (Nienke) (v)

24Blokhuizen
A.B. (Allred)(m)

Liist 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciifer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema
A (Anne)(m)

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

25

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Baaphoíst,
E P (Ernst) (m)

26

o

o

27Gielberl,
L. (Leo) (m)

Verhagen.
o J (oiík) (m)

Mesker,
C. (Cees)(m)

28

29

30Zilveíbeí9,
L. (Bartian) (m)

31

33

34Seriese,
L (Lennard) (m)

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

A.E. (Anneke) (v)

Bouwer-
van Schre.
F. (Femke)(v)

35Kíuit,
R (Rik)(m)

36Bíiggeman,
T.M (Theo) (m)

Brouwer.
A (Aaíd)(m)

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

37

39van 'l ZelÍde,
C. (Kees) (m)

40Boot,
G (Gerben) (m)

41Scherbeijn,
P P (Flip) (m)

van Buígel.
D (Drrk) (m)

43Steegh,
J PB.M. (John)(m)

44Klok,
l.F. (les) (m)

45Mout,
P (Piet) (m)

Schuuímans.
T.J C. (Theo)(m)

47

46

2

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

48

49

50Kievit,
J. (Joost)(m)

Rood.
E.C (Elrne)(v)

Subtotaal 1 Subtotaal 22

2

8

1

?
I

I

van der Pol.Loomans,

L! 
(Lies)(v)

Tanis,
P E. (Peggy) (v)

16

18

T
Totaal (1 + 2) 28



Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijter. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Jong.
W (Wim)

Slaat.
B (BeÍt)

Pag. 12 van 20

2

van der Duijn Schouten
C.A. (Kees)

7

11

12

13

18

o

o

van der Linden
A (Ane)

Lekkerkeík
FJ. (Fíank)

van Gurp,
A.T. (Adrie)

Stoop.
T.A (Teunis)

3Visser,
M L. (rhijs)

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

5Grinwis,
PC. (Peter)

q

IBreedveld,
J.S (John)

Hoogendooín
P (Peteí)

Kardux.
A J. (Aren-Jan)

10

I

Matze,
J K. (Johan)

Kranendonk
P (Peteo

15

16Bom.
A.G.M. (Marco)

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

-T-Tlí

6Houweling
A. (Adri)

I

14

Totaal



x t1Scheermeiier
H.J.P (Haíy)

2Verkaik,
J.w. (Job) I

3Goeree,
A (Andie)

4Schneider.
W. (Willem)

Oo6tra,
A (Arien)

x6Tanis-Keijzer
P N4 (Elma)

7de Moed.
M J. (Rini)

C}
À

IHoutman.
E E. (Erica)

xIden Hollander.
D (Dirk)

10Tebrugge,
B J. (Bernard)

't1
van Heemsl.
J.PC. (Stan)

12Hoek,
G.M (Gerto)

13den Hartog,
J. (Johan) {
Pipping.
C M. (Conny)

15Spaans,
E.J.M. (Eíik)

16Bestman,
D J (Dirk Jan)

17La Rose.
lvl.B. (Maikel)

\ l,
4

't8
Grinwis-Driesse.
M.N. (Miranda)

19van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ,
M.C. (Marco)

21Sies,
S.J. (Setkan)

Robijn,
P (Piel)

23Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie
Zel in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20
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o

o 7

7

1

7

3
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14

,sTotaal



ao
1van Zeiil,

FJ (Fokke)(m)

2Kraaij.
R (Buud) (m)

+van der Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadette)(v)

4Prins,
F.J. (Fred) (m)

5Troost,
I (lna) {v)

6van Zeijl.
B (Bas) (m)

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijíeÍ. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

ITotaal I
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B o(_
1Hage'Barendregt

M.N. (Maaike)

+
van der Eiik.
PJ. (Piet)

Lagerwaaíd,
J. (Han) 1I

qSommeling
C (Coo

5Wosdorp,
M. (Mrchelle)

6

J. (Jan)

Warnaer.
J.P (Jan Pieter)

8Oudrjk
M (Marianne)

Jacobs,
P E. (Petra)

10Terlouw,
P (Peteo

11Reedijk,
O (Oiík)

Lijst 11 BBB

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Paq. 15 van 20

o

o

\

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

van den Bnnk,
G (Geurt)

4

2

7

12

9

ZI
ítI

I

,I

Totaal () g



? &
1Canton,

B (Baít)

3
2Klompenhouweí,

L M. (Lisa)

z /
3van de Peppel,

S (Sabrina)

4van Broekhoven-van Mierlo,
Fl N D (Renate)

5Onderdelinden,
S E (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon.
C. (Cees) /

7den Boeí
R A A (Roberl)

8FabeÍ,
A (Alex)

IBekkers,
A J.T. (Lydia)

10
van der Holst,
D íDanielle)

I
7

1lGroenewege,
PJ.L. (Piete0

Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met het laalste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o
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Totaal ffi



4
1Roos.

S [4 (Servaas)(m)

\ 3
2Ke9el,

FJ. (Fíed) (m)

3Meijer,
P (Palrick)(m)

I4van zaalen,
F P. (Frans) (m)

Liist 13 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal 6tr



1Strurjs,
J P (John)(m)

2
2Kweekel

A A (Adri) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnurnmer
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1van Buuíen,
M J. (Meindert) (m) 9

2Jansen.
R. (Robert) (m)

1
3Bronwassér

M E.J. (Marc) (m)

4de Jong-Kamst,
S (Shaíon) (v) /

q5van der Velden.
P (Peleo (m)

6Dedeí1,
W.J. (Wybren) (m)

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

Neam kandidaat &
kandidaalnummer
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Totaal
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

tr Nee

o

n Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
slembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

1Z 5d bz La urn \'Sl -H
I-1J 1oq 1oS -)o13r*t \AY 13

-12 <b1 5S )

t) 86 01 \lc*, tóV -1S

1r 1q 1t )
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o
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