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Dee[ A

o In te vutlen door het stembureau (voorzitter) op
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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

Adres/localie slembureau Dag Màand Openrngstden (van - lol)

t/ 7tr Hk)s rna ,/. I /" &,,.,/" (* 5 o3 1oL3 L'7 Jo It UO

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

Adres/localie stembuíeau Dag Maand Openingstijden (van - lol)

I---l

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí Trtd (van - tol)

Datum o3 202 2t OO oL ol

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr Oe telling vond op een andere locatie plaats. AdÍes of omschrijving locatie:

'1. Stembureau, locatie en openlngstijden

1

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq
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2. Aanwezigheidstembureauleden

VooÍlellers AchleÍneem

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bi de zitling aanwezíg was

Aanwezig op hel slembuÍeau

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

Aantal geldage stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aantal geldige kiezerspassen

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

B rc3
c ö

ë

a

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hierondet de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E clÀ I

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Ve*laar dal op de volgende pagina.

G 2()

F 7

3. Aantal toegolaten kiezers

A ltttD

4, Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal blanco stembiljetten

H au1
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5. Verschll tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Mogelike vefularingen voor het verschil
Vermeld hieronder het aanlal keer dat de onderstaande situalies zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor hel verschil
(v6meld hieronder do andere vorklaringen en hel aantal keet dal daze situaties zich habben vooryedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is vooÍ het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld 3
Mogelijke verklaingen voor het verschil
veflneld hierondar hel aanlal keeí dat do onderstaanda situatiés zich hebben vooígedaan-

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
(vefineld hieíondeí de anderc verklaringon en het aantal keer dal deze silualies zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen veÍklaring is voor het verschil
.)

t)

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

E NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

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



6, Bezwaren van kiezers

Pag. ó van 1.0

Hebbèn aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilíjk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens 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 stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

@tgB! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming Or)

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

a
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sleínbus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let oD: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

7 . Onregelmatigheden of bijzonderheden
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Noteer ín deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen stembureauleden

e\

Aà d( C; roc:l -tx)-t octe

o

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

kell..r Oeín\.e,\1

2 l\c,,o., tQo,.^u..\

3

4 Lt J" (-}..J

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

LrtslnummeÍ en Lijstnaam

vul het totaal in bii Rubriek 4, onderdeel E,

o

o

'l Waterschapspartii Hollandse Delta I 3 cl

2WD lÀ I
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) lÀ u
4 50PLUS tr ö
5 CDA 6 2

6 Hollandse Delta Natuurlijk f CI

7 Water NatuuÍlijk S 1

I Staatkundig Gereformeerde Parti, (SGP) I
I ChristenUnie ) 6

'10 AWP voor water, klimaat en natuur è
1í BBB 1 c a
12 Partii voor de Dieren A 3
13 JA21 1 1 3
14 GOUD (

15 Belang van Nederland (BVNL) q

Totaal: a 3 I
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2ÍJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=\'

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hotlandse Delta

Deel B

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

Te[tafelnummer

\eg

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

4 7 4

fritrur$RtV Srn\)Q/WQ,

l nr r k frouí lbrt
(/ tt



Uitkomsten per stembureau

Vul vooÍ elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stemburea, 9ae4
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefi, vult u dat in) bryk- V-Q,

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld door hel stembureau (zie rubriek 3 van hel proces-verbaal van
het stembureau).

A § tr,r

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oÍ via ingevulde slem- of kiezerspas) B ro3
o Aantal geldige kiezerspassen

Hel aantal aot de stemming toegelaten kieaérs ( A + B + C = D )

Vul híeronder de aanlallen in zoals vastgestold door hel gemeentelijk slemburaau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaantal getelde saembiljelten ( E + F + G = H )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

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

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

í. Aantal toegelaten kiezers

c

2. Aantal geteldo stembiljetten

E

F

G l,l

3. Verschil tussen het aantal toegolat€n kiezers en het aantal geteldè stsmbiljetten

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

Pagina 2 van 20

Aantal geldige stempassen

D hÀ4

Aantal blanco stembiljetten

H nu1.

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D)en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?
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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 vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4,2 (§q t

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

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

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers door he, gemeentelijk
slembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

8.2 \03
c.2 o

o.2

o D Nee, eÍ ziin méér stembiletten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het veÍschil?
(vemeld hieronder de andere ve*lanngen en hoe vaak et sp6ke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

ea,

Auvr

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

I

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezeÍspassen van een andere veÍkiezing aangetÍoffen?

tr Nee

tr 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 stembíljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetrofÍen.

o

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

Zie volgende pag ina's

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandldaat



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zèt in elk vakje één ciiíer. Eegin rechts , met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Moorman,
C (Chís) (m)

van Rhijn-
de Geus.
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26

29

L Leny) (v)

a

o

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

2AWeslbíoek.
H. (Henk) (m)

b q1Sjoukes,
W A (wim) (m)

2Bijsdiik,
C.L.K. (Cicilia) (v) S

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

t

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

5van Brugge,
PM.J (Paola) (v)

6Ooslerlee.
R J B (Rob)(m)

7de GraafÍ-
van Lith,
K J. íKaren) ív) 3

9

Kumas,
F. (Fatih) (m)

Speelman,
[,4 (Mart) (m)

8

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

.1
.a

l1Smulders-Evers.
R J. (Rosal'e)(v)

12Heijndijk.
H (Bert) (m)

13Kromhout.
M. (Maarten) (m)

14Boeren-de Snaijeí.
A.A.A. (Anneke)(v)

r5Verhorst.
Y (Yvonne) (v)

't6
Janssen.
M P (Marcel) (m)

17de Snaiier,
J. (Jan) (m)

Krajenbrink'Meinds,
J. (Janneke)(v)

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

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

21van deí Sluis,
B H. (Bas)(m)

22Vermeer.
A (Alic€) (v)

D W C. (Daon) (m)

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

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

3 q 2

,llt

I

+-

Sublotaal 2

Totaal (1 + 2)

19

20

Subtotaal 1



L L4

q
5

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

a

5Noortman.
H J (Hein)(Ín)

Ll
6

7

BGoudriaan.
R (Richard) (m)

1
9Wilbrink.

J (Jonnde) (v)

l0Speters,
D (David) (m)

11Nootdeímeer-Swemmer.
M.C.A. (T'ineke) (v)

L
12van de Vreede.

M L (N/aíijn) (m)

l3Berning-
Van Oostveen.
C M. íIni) ív)

Boom,
W.M (Werner) (m)

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

,
I

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

17van Noort,
H.L A. (Leon) (m) 1

18van Arkel,
P (Peter) (m) I

't9
Ouwerkerk.
A (Aao (m)

/1,L

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin Íechts, met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van Ooíschot.
JJM (Frank) (m)

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

Peeterman.
ÍAG (Theo)(m)

Pag. ó van 20

2

3

o

a

\

lBoende..
lH o. (Heteen) (v)

lou""r.ono,
I J.w J. (Jan willem) (m)

't4

I

I

L

Totaal I



1Wiersma-
den Dulk,
H H (Hennie)ív) 2

2van Lammeren,
J (Joris) (m)

3Verbeek.
J. (Johan)(m)

4Lievense,
T. (Tom) (m) I

2
5Schaap,

W. (Wíze) (m)

6van den Berq.
J J. (Job) (m) 2

7van cler Linden.
C A C (Lieke)(v) \

I'I Hoen.
PW (PetÍa) (v)

9Robbemond.
J.M. (Jan)(m)

10Stengs'Nijhof,
J (Hanneke) (v) l

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

I

12van Strin,
B. (Bernhard) (m)

13Krckert-Schoning.
D A. (Dorien) (v)

14Geerlings.
H. (Haíy) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Totaal

1
1

E1{



L Ll
1van Scheijndel.

A N M. (Nico) (m)

2Zondeívan,
N M. (Natasja)(v) 1 5

1

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Velders
M C (Riet)(v)

3

o

o

({ oTotaal



Z 5
,|

Winkels.
B B.TT. (Bíanco) (m)

2Wegman,
G J.M (Maíijn) (m)

3Hartmann.
JJM (Josephine) (v)

r\
ö

4van den Berg,
H. (Henk) (m) 1

5de KleÍk,
A (Arae) (m)

6

7

1 ó

1 I8van Kampen,
W.E. (Wim) (m)

van der Heijde-Keijzer,
M. (N4arcella)(v) 3

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

11van der SchaaÍ,
D (Diík) (m)

12van deí Pols.
L C.P (Leo) (m)

13Keijzer-Weslhoeve.
E.B. (Liesbeth)(v) 1

l4van der Velde,
J.C J. (Joao (m)

15van Rossum
N A (Ellen) {v)

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

Lijst 5 CDA
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. 9 van 20

o

a

t) Z

Oostenrijk,
T C. (Theo) (m)

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

Totaal

I

1



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zel in elk vakie één cliÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

Biemond,
W (Wllem) (m)

o

o

7

\

9-

ven À,4aufik-de GraatÍ
À.4 J. (Marjo) (v)

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

van der Meer.
R.C J.H. (Rob) (m)

2

3

4

6

7

I

van Nes-
de Man,
P (Petra) (v)

Steehouweí.
HJ (Henk) (m)

Overwater.
L.A (Leen) (m)

Boelhouweí.
N.P (Nathalie) (v)

L

\

Benders,
JPHM (Jos)(m)

't0

1l

13

14den Hollander
C A (Kees)(m)

Ouak,
A. (Aart) (m)

Faber,
J. (Jacob)(m)

Oliive,
K. (Rien) (m)

Bosman.
C.J. (Celesle) (v)

't6

't8

Middendorp,
w.A A. (Wam) (m)

van Stappen,
A. (Aíae) (m)

Heijndijk,
M. (Maarlen)(m)

Sleehouwer.
M.A (Michel) (m)

t9Ooedens.
E H (Ermert) (m)

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

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

20

21

\

Pannekoek
W. (wiebe) (m)

van MauÍik
S.C. (Simon) (m)

22

23

Hollerhues.
F.W. (Frank) (m)

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

24

25

26Horstmerer
PH (Piel Hein)(m)

27Schep,
J. (Jan)(m)

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

29

30

Raad.
l. (les) (m)

Boodzand.
J (Johan) (m)

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

34Sleehouwer.
M (Marian) (v)

van Maurik.
A L (Adrie) (m)

den Driiver,
N A J (Jan)(m)

35

2
Bosland.
A P (Anthonie) (m)

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

37

41

39

40

Kloet.
A (Adriaan) (m)

Schelling,
G J (Beí)(m)

Boender
H (Henk) (m)

Pikaarl,
L. (Leon) {m)

Huber,
J. (Johan) (m)

42

43

1 Subtotaal 2

1

_ql

31

I

15

'17

lII
I4lo

Víijenhoek,
WC (m)

l
l

Il
t+

-tTlll
r-hB

Subtotaal í

Totaal (1 + 2)

I



4)
Wilkens-
vàn Geloven
K. R. (Konnie)(v)

1

2

3KorÍ,
W (Waesje) (v)

Mollema.
A (Anne) (m)

L

\

1

van deí HoÍsl,
S J.J. (Servaas) (m)

Patervon Wasserthal
M.J (Marjan) (v)

4

5

6

7

B

I

Hopman,
M (Mark) (m)

d€ Lootí,
A.E. (Arend) (m)

de Neeí-Scholle
M. (Mirjam) (v)

Lucas,
R. (Reyer) (m)

?

i
t3Tanis,

PE (Peggy) (v)

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

15Rietvelt.
VS. (Vincent) (m)

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

17

't8

van den Berg,
M (Manon)(v)

Kik,
t\4. (Rinus)(m)

Kleanpaste,
G J (Gertjan) (m)

L

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

21

22

23

24

25

Blokhuizen,
A B. (Alfred) (m)

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

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

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

Blauw.
N (Nienke)(v)

Lijst 7 Water Natuurlijk
Zèt in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst,
E.P (Ernst)(m)

26

+

O

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

10

't1

12

Kooriman
A (Arie) (m)

van den Bogeíd,
P (Peter) (m)

o

Gielbert,
L (Leo) (m)

Verhagen.
D J. (Onk) (m)

28

29Mesker.
C. (Cees) {m)

3l

30

33

Zilveíberg,
L. (Bartjan) (m)

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

34

35

36

38

Kruit,
R (Rik) (m)

Briggeman.
T.M. (Theo) (m)

Brouweí.
A. (Aard) (m)

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

39van I Zelrde.
C (Kees) (m)

40Boot,
G. (Geíben) (m)

ScheÍbeijn.
P.P (Flrp)(m)

van Burgel,
D. (Dirk) (m)

41

42

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

45

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

Mout,
P (Piet) (m)

46van der Pol-Loomans
L. (Lies) (v)

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

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

47

48

49Bood,
E.C (Eline)(v)

Subtotaal I \

5 t§rSo

lq

-1-

+

van Veen.
A E (Anneke) (v)

Bouwer-
] van Scrle.
I F ÍFemke) ívl

E"**
lL. (Lennard) (m)

l

Totaal (1 + 2)

r6

19

20 ïï

IN -L ]
Subtotaal 2

Kievit,
J. (Joost) (m)

50



1de Jong 5
2Staat,

B (Bert)

3Visser,
M L. (Thijs)

4van den Berg,
A.PJ. (Albert-Jan) 1
Grinwis,
PC (Peter)

6Houweling,
A (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C A (Kees)

8Breedveld
J S (John)

9Hoogendoorn.
P (Peter) 1

10Kardux.
A.J (AÍen-Jan)

llvan deÍ Linden
A. (Arie)

12Lekkerkerk
FJ (Frank)

13van GurP.
A.T. (Adrie)

14t\4atze,
J.K. (Johan)

15Kranendonk,
P (Peteo

16Born,
A.G.lí. (Marco)

17den Besten.
A J. (Aaít-Jan) 1

18Stoop.
T.A (Íeunis)

zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel het laalsle ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.72van20

o

o

,0U

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

I

Totaal



7 4
,|

Scheermeijer.
H J P (Harry)

2Verkaik,
J W (Job)

5

6

7

8Houtman,
E E. {Eíica)

den Hollander
D. (Dirk)

l0Tebrugge.
B.J (Bernaíd)

l1van Heemst,
J PC (Stan)

12Hoek,
G M. (Gerto)

t3den Hartog,
J (Johan)

14Pipping.
C.M. (Conny)

Spaans,
E J iI (Erik)

16Bestman.
D.J (Oiík Jan)

)17La Rose.
M B (Maikel)

4
18Gíinwis-Driesse.

M.N (Miranda)

19van der Duijn Schouten,
J (Jacob)

20KooínneeÍ.
M.C (Marco)

21Saes,

S.J (Setkin)

22Bobrin,
P (Piet)

Fróling-Kok,
J A (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaainummer

Goeree,
A (Andie)

3

4

o

o

o
6

!.1

I

Schneider,
W (Willem)

E.t-
lA. 

(Aíien)

lTanis-Keijzer.
I 
PM. (Elma)

de Moed,

L 
M J. (Rini)

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

!
I

F
15

I

Totaal I



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

1van Zeijl,
F.J. (Fokke) (m) 3

2
2Kraaij,

R (Ruud)(m)

2
van deÍ Heiden-van der Blom, 3

B.J (Bernadene)(v)

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

5Troost,
l. (lna)(v)

6van Zetjl,
B (Bas) (m)

Totaal tr



Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechls, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

a

o

I 7 r6
IHage-Barendíegt,

t'.4 N. (Maaike)

I 0
2van der Eijk.

PJ (Piet)

3Lagerwaard.
J (Han) 7 3

l4Sommeling
C (Co0

5Wesdorp.
M. (N4ichelle) / ,

2
6

J. (Jan)

7Warnaer,
J.P (Jan Pieter)

BOudiik,
M. (Marianne) 3

9Jacobs,
PE. (Peka) 3§

,l't0
Terlouw.
P (Pete0

11Reediik,
D. (Dirk) \

1
12van den Brink

G (Geurt)

2

I

Tolaal



a1Canton,
B (Bart)

)
I

2Klompenhouwer,
L M (Lisa) 1 ï

a3van de Peppel
S (Sabrina)

2
4van Broekhoven-van Mieílo,

R N.D. (Renale)

1
5Onderdelinden

S.E (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon
C (Cees)

den Boer,
B.A A (Robeí)

Faber,
A. (Alex)

1
Bekkers,
A J.T (Lydia)

10
van der Holsl.
D. (Danielle)

11Groenewege.
PJ L (PieteÍ) 1

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

6 L

A

7

I

9

l

ITotaal



h \É
1Roos,

S.M. (Seryaas) (m)

I2Kegel,
F.J. (Fred) (m)

3Meijer,
P (Patrick)(m) )

L
4van zaalen,

F P (Frans) (m)

Liist 13 JA21
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rèchts , met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

r9

o

o

I

Tolaal [il\Tgl 6



Ll
1Struijs,

J.P (John) (m)

2
2Kweekel,

A.A (Adíi) (m)

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

Lijst 14 GOUD

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal

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

-rFl



3 q1ven Buurén
[,1J. (i/eindeít) (m)

1
2Jansen.

R. (Robert) (m)

4
I

3Bronwasser.
M E J. (Marc) (m)

3
4de Jong-Kamsi,

S. (Sharon) (v)

5van der velden.
P (Peter) (m) q

6
6

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

O

a

Ë gTotaal

Dedert,
W.J. (Wybren) (m) E



Pag.20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

D Nee

o

o

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeèntelijk stembureau op het verschilLiistnummer en
-naam
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-, Vrt au nrvolgende tabel in en geef zo mogelijk een vetulaing.

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


