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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
Kaeskring Waterschap Hollandse Delta

1. Stembureau, locatie en openingstijden

Adíes/localre slembureau Dag Maand Openingslrjden (van - tot)

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

AdÍes/locatre slembuÍeau Dag Maand

I s]o3 zo z3
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1b Stèmbureaugegevens tijdens !911!!9 (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jà Trjd (van - lol)

Ope^ingstrjden {van - lol)

o) ?o Aa

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

.eFOe telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:
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2. Aanwezigheidstembureauleden
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bi A, B en C
Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

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

B ?i
Aantal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten te en en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aanlal toegelalen kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 2crL
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

o

c

)cr

4. Aantal uitgebracht€ stemmen

F
.1
J

G o

2or

3. Aantal toegelaten kiezers

Aanta I geldige stempassen

D

Toaaal aantal getelde slemmen ( E + F + G = H ) H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelalen kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

..E&Ef + Ga dan door naar rubriek 6.
t) lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn mééÍ stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hierondet hel aantal keer dat de onderslaande sluales zich hebben vootgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaíing is voor het verschil
(vefineld hieíonder da andeíe vort<laíingen en hel aantal keet dal dezo stlualies zlch hebben voorgèdaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke vefularingen voor het verschil
Veímold hioíonder hot aanlal keordat do onderstaande situatias zich hebben vootgedaan

a 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
(veftneld hieondeÍ de anderc veíl<laíingen en het aanlal keeí dal deze stlualies zich hebben vooÍgadaan)

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

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil []



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezrryaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilik bereíkbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onlerccht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de te ing 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 slembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Lstgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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

Omschijf de onrcgelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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Pag.7 van 10

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voozifter en minimaal lwee andere slembureauleden.

4:!9p; U vult in rubiek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuÍeauleden
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Llslnummer en Llslnaam

o

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

I Waterschapspartii Hollandse Oelta )

2WD t l
3 Paíij van de Arbeid (P.v.d.A.) { r
4 SOPLUS i è

5 CDA \
6 Hollandse Delta Natuurlijk 0

7 Water NatuuÍlijk tr'

I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) I

9 ChristenUnie ]

10 AWP voor water, klimaat en natuur l
11 BBB

)J (
I

'12 PartÍ voor de Dieren a I

í3 JA2í I )

,I4 GOUD

l5 Belang van Nederland (BVNL) 9

Totaal: 2 o à

Ei
F

F
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o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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*?À= Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

In te vul[en door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

qr1

Naam

Tafelleider

Tafelcontroteur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

o
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in

Nummer stembuÍea, q ?q
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) () í tOt

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

Aantal geldige stempassen A t+3
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) a

'Zo Aantal geldige kiezerspassen c o
Hel aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

E Z Z
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G o
o Het tolaalaantal getolde stembi ljette n ( E + F + G = H )

t 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

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

í. Aantal toegelaten kiezers

zo5
2. Aantal getelde stembiljetten

F 3

zo5

3. Verschil tuss€n het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat '

H

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

ls het aantal toegelaten kiezeÍs (rubriek '1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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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 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezercpas) 8.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door hea gemeentelijh
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

! Ja. Ga verder met rutriek 4

o tr Nee. er zrn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer 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 verklaing 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?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hierondet do andare ve*ladngen en hoe vaak eÍ spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring vooÍ het verschil?

o.2

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

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tr Nee

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

aangetÍoffen. Deze stembescheiden moelen in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege

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

o

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

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per liist en per kandidaat

4. Bij gecombineerde stemmingen



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

Moorman.
C (Chris) (m)
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26

Biisdiik,
C L.K. (Cicilia) (v)

2

Weslbroek.
H (Henk) (m)

van Flhijn-
de Geus

2A

29

o

o

van derSluis.
B H (Bas) (m)

Vermeer,
A (Alice) (v)

D W C. (Dion) (m)

22

21

23

24

25

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

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

\ t

')

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

4

5

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

Wesdoíp,
A A (Arie)(m)

-,;

I

t

10

6

7

8

9

Kumas,
F (Fatih) (m)

Speelman,
M (Mart) (m)

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

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

de Graaí-
van Lith.
K.J. (Katen) (v)

Smuldeís-Evers.
R J. (Bosalie) (v)

Heijndiik,
H (Bert) (m)

11

12

't3Kromhout,
M (lllaarten) (m)

Boeren'de Snaijer,
A A A (Anneke)(v)

Verhorsl,
Y (Yvonne) (v)

14

15

Krajenbrink-Meinds
J (Janneke) (v)

16

17

18

19

Janssen,
t'/'l P (Marcel)(m)

de Snarjer,
J. (Jan) (m)

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

20de Bruine.
À/ W (Wilma) (v)

L 9

Frl
J FJ (Jan)(m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

,|

[!.(Lenv) (v)

--l

L

9

Subtotaal I Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



I1van oorschol,
J J.M. (Frank)(m)

2van Ditmars,
T.E. (Terry) (v) t

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

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

Noorlmao
H J (Hern) (m)

6Boendeí.
H D. (Heleen)(v)

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

BGoudriaan,
R (Bichard) (m)

9Wilbíink,
J (Jorinde) (v)

10Speteís,
D. (David)(m)

Noordermeer-Swemmeí
M C.A. (ïneke) (v)

12van de Víeede
[4.1 (Marijn) (m)

Berning-
Van Oostvèen
C.Ir. íTina) ív)

Boom,
W M. (Werneo (m)

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

l6de Kool,
A J. (Aad) (m)

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

't8
van Arkel,
P (Peter) (m)

19Ouwerkerk,
A. (Aa0 (m)

Liist 2 VVD Pag. ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

ï
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13

I
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14

11 L#
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,|Wiersma-
den Dulk.
H H. (Hennie) (v) L )

2van Lammeíen
J (JoÍis) (m) 6

3Verbeek,
J (Johan) (m)

4Lievense,
Í (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wytze) (m) q

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

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

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

IFlobbemond.
J.M. (Jan) (m)

10Slengs-NijhoÍ,
J. (Hanneke) (v)

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

12van Strin,
B (Bernhard) (m)

't3
Kickert-Schoning
D.A (Dorien)(v)

14

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Totaal

Geerlings,
H (Haíry) (m)

I

l
1+

G



Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één cilÍer. Begin rechts , met het laalste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. I van 20

a

o

1van Scheijndel,
A.N.M. (Nico) (m) 5
Zondervan,
N M. (Natasja) (v)

Velders.
M.C. (Biet)(v)

2

3

E]L

Totaal
T
I Tl-tz



1Winkels.
B.B.T.T (Branco)(m) Z

2Wegman,
GJM (Marijn)(m)

3Hartmann.
J J ir. (Josephine) (v)

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

5de Klerk.
A (Arie) (m)

Oosteníijk,
T.C. (Theo) (m)

van Gelder.
L A (Leo)(m)

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

9van der Heijde-Keijzer.
M. (Maícella) (v)

í0

11

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

't3
Keij2eí-Weslhoeve,
E.B. (Liesbeth)(v)

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

van Bossum
N A. (Ellen) (v)

16Boeter,
J P (Jan)(m)

Lajst s CDA Pag. 9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

van de Pol,

vt!",Ill
van der SchaaÍ,
o. (Dark) (m)

15

L

6

j l
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l
l
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Totaal [-r [Id



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zel ln elk vakie één cijfer. Begln rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutteí- Besters
M.J (Ria) (v)

26

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

2 Schep,
J. (Jan) (m)

Baad,
l. (les)(m)

28

Boodzand.
J. (Johan)(m)

29

van de Zande.
F (Ferdinand)(m)

30

Vrijenhoek,
wC (m)

31

Biemond,
W (Willem) (m)

32

o
van Maurik.
A.L. (Adrie) (m)

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

36

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

Schelling.
G J (Berl)(m)

38

o

Arnold,
E R. (Ed) (m)

20

Klootwrlk
P (Pleun) (m)

2'l

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

22

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

HolteÍhues.
F.W (Fíank) (m)

24

Z

van Nraurik-de GraaÍÍ.
M.J (Marjo)(v)

Klapwijk,
J.D.8. (Juígen)(m)

van Nes-
de Man,
P {PeÍa) (v)

van der Meer,
B.C.J.H. (Rob) (m)

3

4

6

I

Overwater.
L.A. (Leen) (m)

Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

Benders
J PH M. (Jos)(m)

10

't1

12

13

14

I

Olijve,
K. (Rien) (m)

Quak,
A. (Aaí) (m)

Faber.
J (Jacob) (m)

Bosman.
C.J (Celeste) (v)

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

15

16

17

18

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

Heijndijk,
Ni (N4aarten)(m)

Steehouwer,
M A (Michel) (m)

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

van Stappen,
A (Arie) (m)

de Vogel,
J. (Jan) (m)

Steehouweí,
M (N.4arian)(v)

33

34

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

von Burg,
A.B. (Alexande0 (m)

41

39

40

BoendeÍ
H (Henk) (m)

Pikaart
L (Leon) (m)

Huber,
J. (Johan) (m)

42

43

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (l + 2)

van de Linde.
C B (Coo (m)
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-PH. (Piet Hein) (m) t

+
ïI

1

5

7

1---------_

ll

L

L
tt l

ll

t
c\
0

23

l 7

I
L
I
tr

l



Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

SI 26

st)(m)

2

L. (Leo) (m)

3 Veíhagen,
D.J (Drrk) (m)

2a

4 Mesker,
C. (Cees)(m)

Pater-von Wasserthal
M J. ([4arian) (v)

5 Ztlveíbetg,
L. (Bartjan) (m)

30

Lucas,
B (Reyer)(m)

6 van deí Ree,
A.H. (Arne) (m)

31

de Neef-Scholte.
M. (Mnjam) (v)

7
A.E. (Anneke)(v)

32

Hopman.
M (Mark) (m)

8 Bouwer-
van Schie

33

o Femke
I Seriese.

L. (Lennard)(m)
34

35

Briggeman,
T.N4 (Theo)(m)

36

Brouwer,
A (Aard)(m)

Slachteí.
E.J (Ellen) (v)

14

Rietvelt,
V S. (Vincenl) (m)

van den Berg,
ld (L4anon) (v)

16 Scheíbeijn,
P P (Flip) (m)

41

Kik,
M (Binus)(m)

van Burgel,
D (Diík) (m)

42

o
Fousert-Poeder.
C.tí C. (Claudia)(v)

18 Steegh.
JPBM (John)(m)

43

Kleinpaste
G J (Gerljan)(m)

19 44

Gast,
J A. (Ron) (m)

20 45

van Dort,
I M (lneke) (v)

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

Ruiteí.
H.J.W. (Hein) (m)

22

Blauw,
N (Nienke) (v)

23 48

24 49

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

25 50

d

L
Z

l0

11

12

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

van'lZellde,
C (Kees) (m)

39

38

40Boot,
G. (Geíben) (m)

Subtotaal 1 Subtolaal 2

Kievit,
J. (Joost) (m)

Mollema,
A. (Anne) (m)

Wilk€n$
van Geloven.
K.R. (Konnie) (v)

KorÍ,
w. (wiesje) (v)

f*. d", Hr-tL
S J.J (Servaas) (m)

1

29
l

H

de LootÍ,
A E. (Aíend) (m)

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

Koorjman,
A (Arie) (m)

van den Bogerd,
P (Peteo (m)

Tanis,
P.E. (Peggy)(v)

1-IKrurt,

E. i:B'k) (m)

Klok.
I F (les)(m)

F*
P (Pret)(m)

l5

't7

tBbkh,,r""
LA.B. 

(AlÍred) (m)

46

47

-l-------t------l

i

I
I

T-__l

Schuurmans,
T.J.C. (Íheo) (m)_ _
Kalkman.
R.C. (Raymond) (m)

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

_l l

ETotaal (1 + 2)

-t-T-Tdl



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

t

1de Jong.

2Staat.
I (Beít)

3Visser,
t, L (Thijs)

van den Berg,
A PJ (Albert-Jan)

Grinwis,
PC (Peter)

4

5

6Houweling
A. (Adíi)

7van deí Duijn Schoulen
C.A. (Kees)

IBíeedveld,
J.S (John)

Hoogendoorn
P (Peteo

Kardux,
A J (Aren-Jan)

10

I

11

12Lekkerkerk,
FJ (Frank)

13van Gurp
A Í (Adrie)

14Malze,
J K (Johan)

15Kíanendonk,
P (Peter)

16Boín
A.G.M. (Marco)

17den Beslen
A.J (Aart-Jan)

18Stoop.
TA. (Teunis)

Totaal

Liist I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag.12 van 20

van der Linden,
A (Aíie)
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Liist I ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Fröling-Kok,
J.A (Jantien)

23

I
Scheermeijer
H J P (Haíry)

1

2Verkaik,
J W (Job)

3Goeíee,
A. (Andie) I

4Schneider.
W. (Willem)

5Ooslra.
A. (Arjen)

6Tanis-Keiizer
PM (Elma)

7de Moed,
M.J (Rini)

8Houlman,
E E (Eíca) l

Iden Hollandeí
D. (Dirk)

10Íebrugge.
BJ (Beínard)

11van Heemsl,
J.PC (Stan)

12Hoek,
G M. (Gerto)

t3den Hartog.
J. (Johan)

Pipping,
C.M. (Conny)

15Spaans,
E.J.N4 (Erik)

16Bestman,
D J (Orrk Jan)

17La Rose.
M.B (Maikel) \,1

Grinwis-Díiesse
ÀI N (Miranda)

'19
van der Ouín Schoulen,
J. (Jacob)

Kooínneef.
Nr.C ([rarco)

Sies,
S.J. (Setkin)

21

22Flobijn.
P (Pret)

Pag. 13 van 20
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Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 14 van 20

Zet in elk vakje één cljÍer. Begin rechls, met hel laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1van Zeijl,
FJ. (Fokke) (m)

2Kíaaii,
R (Buud) (m)

van der Heiden-van deí Blom, 3

B.J. (Bernadette) (v)

4Prins,
FJ. (Fíed) (m)

5Troost,
l. (lna) (v)

6van Zeijl.
B (Bas)(m)

Totaal tr



Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Z ()
Hage-Barendregt.
M N (iraaike)

van der Eijk,
PJ (Prel)

1

2

Z
3Lagerwaaíd

J (Han) Cl
4Sommeling,

C (Coo

I,
5

6

7

J P (Jan Pieter)

IOudijk,
i,4 (i.4arianne)

IJacobs,
PE (Petra)

10Íerlouw
P (Peleo

't'l
Reedrik.
D. (Dirk)

12van den Brink.
G (Geurt)

3 ITotaal

II
I 
wesoorp.

lM. 
(M'chelle)

lvo.,
lJ (Jan)

l
I

l

I



5
,|

Canlon,
B. (Baít)

2Klompenhouwer
L M (Lisa) I

3van de Pepp€l
S (Sabrina) 3

4van Broekhoven-van Mierlo
R N D. (Renate) i

5Onderdelinden.
S E (Suzanne)

6

7den Boeí.
R A A. (Bobert)

8Faber.
A (Alex)

9Bekkers,
A J.Í (Lydia)

10
van der Holsl
D íDanielle)

't1
Groenewege,
PJ L. (Pieler) I

Laist 12 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechls , met hel laalsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 1ó van 20

o

O

L I

Venderbos-Lambinon.
C. (Cees)

ï

Totaal



IBoos
S M (Servaas) (m)

2Kegel,
FJ (Fred) {m)

3Meiier,
P (Patrick)(m)

Liist 13 JA21 Pag.17 vanz0

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van Zaalen,
F P (Frans) (m)

4

o

o

I 5Totaal

d

!L
bI

I



1Skuiis,
J.P (John) (m)

2Kweekel,
A.A. (Adri) (m)

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

Lijst 14 GOUD
Zel in elk vakje één cijÍer Begin rechts , met het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal t l -[T-



61van Buuren,
M.J (Meindert) (m)

2Jansen,
R. (Bobert) (m) \

3BronwasseÍ,
MEJ (Maíc)(m)

4de Jong-Kamst.
S. (Sharon)(v) I

5van der Velden.
P (Pete4 (m) t

6Dedeí1,
WJ. (Wybren) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL) Pag. L9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

.

T-[lq.l



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

C Nee

A Ja -> Vul de navolgende tabel inen geef zo mogelijk een verklaríng

a

o

Lirstnummer en
-naam

Lijsftotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelUk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

1 t"Ji.( z2- z->
2, VUD r3 \2 J VU

Pag. 20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen


