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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

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adres/locate stemburealr Dag Maand Openingslijden (van - tol)

LOL3 Lt (, lo

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

Adres/localle slembuÍeau Dag lvlaand Openingslijden (van - tot)

1b Stembureaugegevens tijdens !Cl!!.ng (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand Jaar Trtd (van - tot)

22 1_.5 L,
.,.L5

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O Ao" r"rring vond in het stemlokaal plaats.

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

lrr"alll.óvr.q'rn-e I o3 II

tt

W
t----l

í. Stembureau, locatie en openingstijden

Datum o 3lZo z-: i5

[-T-t

[-T-t
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VooÍlellers AchteÍnaam

SHIFT í:

L

Houd per stembureaulíd de tijden bi waarop het lid bA de zitting aanwezig was

Aanwezig op hel slembureeu

Oag Maand Jaar TUd (van - lol)

Lo Lj ( \1-

lt
tí

l'11 ,ln c*z-a ,az+t <;>.---t-t
1

D s ea r\tze

\JAi,-\

OLJ '3c

0 L 3 ó

t

ab 56

5

t -L3 )

o SHIFT 2:

TELLERS:

Elw I

E-l
I'--1
ltsi
l--- --trt

DaS Maand

Lo t5
I ') ?o.2 1

l5

tí

tí
\í 5

It t<

Trjd lvan - tol)

Z3 3t
?3 3

oj I a 2i 2.\ 3S

23 Z;

Vooí ellerst [pl

\ \ () ) z c2 3

? t-:2 a

Dag Maand

l, LcL
Tiid (ven - lot)

-) Od ))

o

L.c
t5 t>3

l5 dB 1

6 cc "s 
.,-' - .le-,..' Ltu

(roo'>5e.r
IJ í\

\ í

ScLr,r; elr \)

\( L.r
ZA 3t

I \

l')

II

2. Aanwezigheid stembureauleden

§-fl 7

/'l

1t

i)., lr.,:. L

t-:1
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lí

I

L\
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3. Aantal toegelaten klezers

vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen ín bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geld ige stempassen Z\L
Aàntal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geld ige kiezerspassen

B 23
c C)

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) z7;

o

o

U gaat nu de stembiljeften tellen en beoordelen.
Het aantal gelelde stemmen moet gelijk zijn aan het aanlal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

E z2-g
F

G

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal blanco stembiljetten

H 2.75-

3
)
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5. Verschil tussen het aantal toegolaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

à@aa, Ga dan door naar rubriek 6.

EJA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vetmeld hie@nder het aanlal keet dal do onderstaande situaties zich hebben voorgedaan

o Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vemeld hiercnder de anderc velklaingen en hel aanlal keer dal deze situaties zich hebben voorgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

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
(veineld hieronder da andere verklàringen en hel aanlal keeí dal deze silualies zch hebben voorgeclaan)

Aantal keÍen dat eÍ geen verklaring is voor het veÍschil

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Mogelike verklaingen voor hel verschil
Vermold hietuncl hel aanlal keer dal do onderslaande situaties zich hebben vooígedaan.
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o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

(l, , n.

o
Waren er onregelmatigheden oí bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer slembureauleden 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.

@!gB! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

6. Bezwaron van kiezers

Hebben aanwezigè kiezers bezwaren geuit?

Bezwarcn zijn klachten oÍ opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeiliik boreikbaar,
er staal meer dan één persoon in een slemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterechl geldig, ongeldig ol blanco
verklaard, het resultaat van de telling wodt 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.

Lglja! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

7. Onregelmatighedonofbijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig ziin
Dat zin in elk geval de voorzitter en mínimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembuÍeauleden

O

o

t= '.) $cxr:,s<-'' - cle- \u\,

E V..C, ter

H r\

Lu, t\. -

D.: b

44llgE U vult in rubrÍek I alleen de namen in.

VeNolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2 \ qc-) btse:.\ .

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LrtstnuÍnmeí en Lijslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

I Waterschapspartij Hollandse Delta i
o
U

I I

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ) 3
4 SOPLUS I Ll

5 CDA _3

6 Hollandse Delta Natuurliik t L
7 Water Natuurliik ,y

I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) \ \

9 ChristenUnie 3

10 AWP voor water, klimaat en natuur ,

íI BBB q \

í2 Paíij voor de oieren
,.,
5 Z

13 JA21 t +
14 GOUD 3
l5 Belang van Nederland (BVNL) I 3

2 L ITotaal:

2WD

I
-l
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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

4 7
Proces-verbaal
Waterschap Ho[landse Detta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroleur

Coördinator telhat
(bij tetverschitten)

o

2

(r,k^ lrresLva\

T (L.-

Stembureaunummer

6/,L
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) Ézlltx^asYrwLi[/,

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

A 2tL
B 7?

o c

1-\s

Vul hieronder de aantallen ín zoals vaslgesleld door hel gemeentelijk stembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 1r7t/ï»q
Aantal blanco stembiljeften

Aantal ongeldige stembiljetten

Het tolaalaantal geaelde saembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bij alkaar op.

a

F 3
G 3

2AAz!5

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder O) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 ondeÍ H) gelijk?

I Ja. Ga verder met Íubriek 4

Nummer stemburea " \1 Z

í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallon in zoals vastgesteld doq het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

D

2. Aantal getelde stembiljetten

H

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

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaíng gegeven voor het verschil. Vul hierondeÍ het aantal stembiljetten in dat meer

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

Nae, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige volmachtbewijzen (schríftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 Z3
Aantal geldige stempassen

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

4.2 2tz

c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers dooÍ hel gemeenleliik
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?

235

o
O Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring 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 een andere verklaring voor het verschil?
(veinald hiercndet de anda@ vorklaringen en hoe vaak eÍ spíake van was)

o.2

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetrofíen?

fl Nee

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

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

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

Noteer hier het aantal stembiljeften, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroífen.

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 vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 5 van 20

o

o

26Moorman.
C (Chris)(m)

WesdoÍp.
M G J (Mayke)(v)

2aWestbroek.
H (Henk) (m)

van Rhijn-
de Geus,
L. íLenv) ív)

1Sjollkes,
W A. (Wim) (m) 3

2Rísdaik,
C.L.K. (Cicilia) (v)

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

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

L1
5van Brugge,

P[,t J. (Paola) (v)

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

7de GraaÍÍ-
van Lilh.
K J. íKaren)(v)

8Kumas.
F. (Fatrh) (m)

1

ISpeelman,
M (Mart) (m)

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

11Smulders-Eveís.
B.J. (Rosafte)(v)

12Heijndijk,
H. (Bert) (m)

13Kromhout.
M. (Maarten) (m)

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

r5VeÍhorst,
Y (Yvonne) (v)

16Janssen,
M P (Marcel) (m)

17de Snarleí.
J (Jan)(m)

Kí4enbrink-Meinds
J (Janneke) (v)

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

20de Bruine,
t'r.W. (Wilma) (v)

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

22Vermeeí,
A. (Alice) (v)

D.W C (Dion) (m)

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

23

24

25F(,
J.FJ (Jan) (m)

\Subtotaal í Subtotaal 2

t

+

rn

14

18

29

27

19

E

ar\

Totaal (1 + 2)

I



ö
1van Oorschot.

J J.M. (Frank) (m)

2van Ditmars,
T E. (Teíy) (v)

Peeterman.
TA.G. (Theo) (m) 2

4Vèenhui2en.
H.B. {Berline) (v)

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

6Boendeí,
H D (Heleen) (v)

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

8Goudriaan.
R. {Richard) (m)

1

IWihrink,
J. (Jorinde) (v)

10Speters,
D (David) (m)

11Noordermeer-Swemmer,
N, C.A. (ïneke) (v)

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

13Berning-
Van Oostveen,
C lV. (Tinr) (v)

14Boom,
W.M. (Werner)(m)

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

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

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

18van Arkel,
P (Pete0 (m)

19Ous/erkerk
A. (Aal) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

I

i

|,*' I tr



I E
1Wiersma-

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

r
2van Lammeren,

J (Joris)(m)

q3Verbeek.
J. (Johan)(m)

4Lievense,
T (Tom) (m)

)
5Schaap,

W. (Wytze) (m)

6van den Beíg,
J.J. (Job)(m)

3
7van de. Linden.

C A.C. (Lieke)(v)

I't Hoen,
PW. (Peka) (v)

r)
L

IBobbemond.
J M (Jan)(m)

l0Stengs-NiihoÍ,
J. (Hanneke) (v)

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

12van stijn,
B (Bernhard) (m)

13Kickert-Schotting,
O A (Dorien)(v)

14Geerlings,
H (Harry) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.7 van20

o

o

C) o c 3 o
óTotaal

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

+
t



Lajst 4 soPLUS
Zel in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

L
'|

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

T2Zondeívan.
N M (Nalasja)(v)

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

II

1

Pag. 8 van 20
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21Winkels.
B.B.T'T, (Branco) (m)

2Wegman,
G J.M. ([,laíijn) (m)

3Hertmann
J J.M. (Josephine) (v)

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

5de Kleík,
A. (Arie) (m)

6Oostenrijk,
TC (Íheo)(m)

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

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

9van der Heiide-Keijzeí
M (Maícella) (v)

10van de Pol.
N4. (Max) (m)

1lvan der SchaaÍ.
D. {Dirk) (m)

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

Keí2eí-Westhoeve
E.B. (Liesbelh)(v)

14van deí Velde,
J.C J. (Joar)(m)

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

t6Boeter.
J.P (Jan){m)

Liist 5 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 9 van 20
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o

I

+

Totaal I lsi



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Huber.
J. (Johan) (m)

43

3
de Sutter- Béslers.
N4 J (Ria) (v)

Steehouwer,
H.J. (Henk) (m)

1

2

3van Maurik-de GraaÍi.
trl J (t!4ario) (v) 1
Overwater.
L.A. (Leen) (m)

4

5

6van Nes-
de Man,
P íPeka) ív)

J
\

van der Meer.
B.C.J.H (Bob) (m)

Boelhouwer,
N.P (Nathalie) (v)

7

8

Ouak,
A (Aarl) (m)

5
Benders,
J.PH.Ir. (Jos) {m)

10

11

12Olijve,
K (Rien)(m)

FabeÍ,
J. (Jacob)(m)

Bosman,
C J (Celeste) (v)

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

l3

14

Heijndijk,
M. (Maarten) (m)

Steehouwer.
M A (Michel) (m)

't5

l6

17Middendorp,
W.A.A. (Wim) (m)

18van Stappen,
A (Arie) (m)

19

20

2'l

22

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

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

Kroorwijk.
P (Pleun)(m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

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

Hdterhues.
FW (Frank) (m)

25van de Linde,
C.B. (co0 (m)

Horstmeier.
P H (Piel Hein) (m)

Schep.
J (Jan) (m)

26

27

Roodzand.
J (Johan) (m)

2A

29

Baad.
I (les) (m)

30van de Zande.
F (Ferdanand)(m)

Z
32Biemond.

W. (Willem) (m)

de Vogel.
J (Jan) (m)

Steehouwer.
M (Marian)(v)

33

34

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

36den Díijver,
N A J. (Jan) (m)

Kloet,
A. (Adriaan)(m)

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

Boendeí.
H. (Henk) (m)

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

39

40

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

42Pikaart,
L. (Leon) (m)

o\ Subtotaal 2

\

I

Klapwjk,
J D.B. (Juíqen)(m)

1-----------.1---

Vírjenhoek,
WC (m)

l

r
lz

Subtotaal 1

Tolaal (1 + 2)



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één ciiÍer. Began rechts , met het laatste cajler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A. (Anne) (m)

Pag. 11 van 20

Raaphorst,
E.P (Ernst) (m)

Gielbert,
L. (Leo) (m)

26

o

o

(1

L
Wilkens-
van Geloven,
K B. (Konnie) (v)

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

Paler-von Wasserlhal.
M J ([íaflan) (v)

2

3

4

5

Ko.l.
W (Wiesie) (v)

Lucas,
B (Reyer) (m)

de Neef-Scholte
M. {lrrrjam) (v)

6

7

Hopman,
M (Maík) (m)

de Looí,
A.E. (Arend) {m)

I

9

10Holtinga.
F H H. (Folkert) (m)

11Kooijman,
A (Aíie) (m)

12van den Bogerd
P (Peteo (m)

l3Tanis.
PE. (Peggy)(v)

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

Rietuelt,
VS. (Vincent)(m)

14

15

Fousert-Poeder.
CMC (Claudia) (v)

16

17

18

Krk,

M (Binus) (m)

van den Berg,
M (Manon) (v)

19Kleinpaste,
G J (Gertjan) (m)

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

van Dorl.
lM. (lneke)(v)

2l

20

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

24

22

Blauw,
N. (Nienke)(v)

25van den Hout.
A Y (Annemarie) (v)

2AVerhagen,
D.J. (Diík) (m)

Meskeí,
C. ÍCees) (m)

Zilveíbeí9,
L. (Bartjan) (m)

29

30

31van der Ree.
A H (Arne) (m)

32

A E. (Anneke) (v)

Bouwer-
van Schie.
É (Femke) (

Seriese.
L. (Lennard) {m)

33

34
v)

Kíuil,
B (Brk) (m)

Bíi99eman,
T.M (Íheo)(m)

35

36

Brouwer
A (Aaíd) (m)

Haan.
B.E.P (Bob)(m)

38

39van tzelfde,
C. (Kees) (m)

40Boot,
G. (Gerben) (m)

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

41

43

Scherbeijn,
PP (Flip) (m)

van Buí9e1,
D (Dirk) (m)

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

45Mout,
P (Piel) (m)

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

Schuurmans.
T.J.C. {Theo)(m)

47

46

Kalkman,
R C. (Raymond)(m)

Rood,
E.C (Eline)(v)

48

49

50Kievit,
J. (Joost) (m)

Subtotaal 1

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Blokhuizen.
A B (AlÍred) (m)

-l-

.l

l

t

tESubtotaal 2

Totaal (1 + 2) m



I 0
Ide Jong.

2Staal,
B. (Bert)

3Visser,
M L (Thijs)

4van den Beíg,
A PJ (Albert-Jan)

5Grinwis,
PC (Peteo

6Houweling,
A (Adri)

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

8Bíeedveld,
J S (John)

IHoogendoorn,
P (Peteo

10Kardux.
A.J. (Aíen-Jan)

1'lvan deí Linden.
A. (Arae)

12Lekkerkerk
FJ (FÍank)

13van GuÍp,
A.T. (Adíie)

I
14Mat2e,

J.K. (Johan)

't5
Kranendonk
P (Peter)

16Boín.
A.G M. (Marco)

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

18Stoop,
T.A (Teunis)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

t

À

Totaal

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

+

17

T-rilil



i1ScheermerjeÍ.
H J P (Haíy)

2Verkaik.
J.w (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4Schneideí,
W (Willem)

5Ooslra,
A (Arjen)

6Tanrs-Kerjzer
PM {Elma)

7de Moed,
M.J (Bini)

8Houtman.
E.E. (Enca)

Iden Hollander
D. (D'rk)

10Tebrugge,
BJ {Bernard)

í1van Heemsi,
J.PC. (Stan)

12Hoek,
G M (Gelto)

13den Hartog.
J. (Johan)

14Pipping,
C.M. (Conny)

15Spaans,
Ë J.M (Enk)

16Beslman.
D J (Drrk Jan)

17La Rose.
M B (Markel)

18Gíinwis.Driesse
M N. (Mrranda)

19van der Duijn Schouten,
J (Jacob)

20KoornneeÍ,
M C. (Marco)

21Sies,
S J (Selkin)

Robijn.
P (Prel)

23Frólin9-Kok,
J.A. (Jantien)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

I

+

Totaal tr



1
tvan Zerll.

FJ. (Fokke) (m)

Kíaaij,
R. (Ruud) (m)

3van der Heiden-vander Blom. 3

B.J (Bernadette) (v)

4Prans,
ÉJ. (Fíed)(m)

5Troosl,
l. (lna) (v) 1

6van Zeil,
B. (Bas) (m)

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandldaatnummea

Pag.14 van 20

o

o

L I

Totaal tr



Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cliíer. Begin rechts, met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

1Hage-Barendregt,
M N (Maaike) ')

5 o
2van der Eiik,

PJ (Piet) t
3LageÍwaard

J (Han) q
4Sommeling,

C. (Cor)

5Wesdorp.
M (Michelle) 3

6

J (Jan)

7Warnaer.
J.P (Jan Piete0 a

BOudrik.
l',4. ([rarianne) I

Jacobs,
PE (Petra)

10Terlouw.
P (Peter)

't1
Reedijk,
D (Dirk)

12van den Brink,
G. (Geurt)

,",t ITotaal I



,l,|
Canton,
B (Barl)

2Klompenhouweí,
L.[, (Lisa)

6
3van de Peppel,

S (Sabrina)

van Bíoekhoven-van Mierlo. 4

B N.D. (Renate)

5Onderdelinden.
S E (Suzanne)

6Venderbos-Lamt inon.
C (Cees)

7den Boer.
R A.A. (Bobert)

8Faber.
A. (Alex)

I

9Bekkers.
A J.T (Lydia)

l0
van der Holst.
D {Danielle)

11Groenewege,
PJ.L. (Pieleo J

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

3 7_Totaal I



(,
I

2

3

4

Lijst ï3 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L7 van 20

o

o

o 0 o +

lBoos.
lS M. (Servaas)(m)

lKegel.
F.J. (Fred)(m)

[reijer,
P (Parick) (m)

Ë2""b,.
F.P (Frans)(m)

Totaal



Z
1Struijs.

J P (John) (m)

I2K' eekel.
A A (Adri) (m)

Daamen.
J.K (Jacques)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.18 van 20

o

o

Totaal [[[r3



Z
,|

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

2Jansen
R (Robert) (m)

3Bronwasser,
M.E.J. (Maíc) (m)

4de Jong-Kamsl,
S. (Sharon)(v)

1
5

5van der Velden.
P (Peteo (m)

i
6Dedert,

W.J. (Wybren) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

o C C lTotaal



Pag.20 van20

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

g Nee

(1 Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vetularing

o

o

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembu reau

Lirsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Liistnummer en
-naam


