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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 Stembureaugegevens tijdens stemming

NLrmmeÍ
Adres/localre slembuíeau Dag Maand Openingsliiden (van - tot)

1
'U

c'(

a
vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar hel stembureau
voor kiezers open is.

Adíes1ocate slembuÍeau Oag Maand Openrngsliiden (van - lot)

r--t

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op ljstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Tild (van - tot)

Datum L
,?* 

I 0co

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

.Q De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

í. Stembureau, locatie en openingstijden
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2. Aanwezigheld stembureauleden
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SHIFT 1:

VooÍl€lters Achlernaam

Aanwezig op hel stembureau

Dag Maand Jaar Tiid (van - rol)
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Tijd (van'rot)
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Vooíleters Achle.naam Dag Maand Trtd (van - lot)
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bijA, B en C
Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

+(\
Aantal geldiqe volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B (co
Aantal geld ige kiezerspassen

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

,

Aantal stembiljetten met een qeldiqe stem op een kandidaat E 8o8
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

Tel op +

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

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

t

c O

4. Aantal uitgebrachte stemmen

F d
G

o5

I

Aantal geldige stempassen

a@ fl22D

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 lel deze bij elkaar op.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemleld hiercndar hot aanlal keet clat de onderslaanda silualies zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vemeld hierondet de anderc ve*ladngan en hel aanlal keer dat deze silualies zich hebben voorgedaan)

Er zrn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder zirn geteld

Mogelijke vetulaingen voor het verschil
Veineld hiercnder het àantal keeÍ dat de ondeÍstaando situaties zich hebben voorgodaan

o Aantal keren dat een kiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veíínald hieíondar de ancterc vefularingen on hel aanlàl keet clat deze siluaties zich hobben voorgadaan)

taLr" 'r d& q

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachto stemm€n

q

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

D /VEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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 kíezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
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. Heefl het slembureau een Íeactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lgtgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatlghodenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
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, activíteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bíj de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vooziner en minímaaltwee andere stembureauleden.

VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slemb!íeauleden
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrlstnummer en Lrjslnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

'I Waterschapspartij Hollandse Delta o 1
2WD 5 ?_

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (, 1
7 a4 sOPLUS

a Lt5 CDA

t (6 Hollandse Delta Natuurliik

L Í7 Water Natuurliik

( 6I Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP)

q \I ChÍistenunie

\ Ií0 AWP voor water, klimaat en natuur

t t1 'I BBB

l,12 Partii voor de Dieren +
13 JA21 I 6

n14 GOUD

t4 I15 Belang van Nederland (BVNL)

IIIIIII
Totaal: B í I

I
I
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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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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hottandse Delta

Dee[ B

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

q 12

Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator telha[
(bij tetverschitten)

L
a

o

I4

s3 ,lbn.[4ao.

Lls 5w"^

Teltafelnummer

m ».^È,
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " 
qg4

Localie stembuÍeau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder da aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriok 3 van het procos-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezerspassen

A ?23

cO

Het aanlal lol de stemming toegelalen kiezers ( A + B + C = D ) 8zs

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau vooÍ hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 8<o

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaanlal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bii elkaat op.

a

F I
G 3

8pr

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

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

fl Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven vooÍ het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten io dat meer

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

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

0o'o' ' 17

4oo

o

o

2, Aantat getelde stembiljetten

H

O Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewi,zen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 ?23
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 % 4oa

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

Hel aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Íel 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) geliik?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembil.leïen zijn eÍ meer geteld?

X Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrjn er minder geteld?

Verklaar het verschil lussen het aantal toegelaten kíezers en het aantal getelde stembiljetten. 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?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hieÍondet de andeie verklaringen en hoe vaak et sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil? a

c.2 a)

9,; oD/5

c

o.2



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

aangetrotíen. 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 stembiljeften, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

a

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

Zie volgende pagina's

- lz ,)at "pttL,t', a\ à'4/,Akb444^. ,;i^ tilutal'D l"'a esbU '

o

5. Aantal stemmon per lfst en per kandidaat



Liist 1 Waterschapspartii Hollandse Delta
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Moorman.
C. (Chíis) (m)
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Sjoukes
W A (Wim) (m)

26

2A

2Bijsdijk,
C.L.K. (Cicilia) (v)

Wesdorp,
U G J. (irayke) (v)

Weslbroek.
H (Henk) (m)

-----l
van Rhijn-
de Geus JL Len (v)

o

o

1 g

\ S

3i(v)

3

4

5

KJ Karen
8

6

7

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

Wesdorp,
A A. (Arie) (m)

van Brugge,
PMJ (Paola) (v)

Kumas,
F (Fatih)(m)

Oosteíee.
R J B. (Bob) (m)

de Graatí-
van Lrth.

\ o
I
\

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

10

11

12

't3

14

ISpeelman
M. (Maí) (m)

van Egmond.
W A (Willem) (m)

Smulders-Evers
R J (Bosalie)(v)

Heijndijk,
H. (Bert) (m)

Kíomhout,
M. (líaarten) (m)

2
\

Krajenbínk-Meinds,
J (Janneke) (v)

't5

16

17

r8

Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M.P (tíarcel) (m)

de Snaijer.
J (Jan)(m)

19de Jonge,
JMM (Jos) {m)

I

\

van der Sluis,
B.H. (Aas) (m)

Vermeer,
A. (Alice) (v)

D W.C (Dion) (m)

21

20

22

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

'l N4annetie,

J J (Johan)(m)
24

25

\ 0 q

ö 6

Fir,

J FJ (Jan) (m)

3È1

29

l

t

@ rSubtotaal I

Totaal (1 + 2)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Oorschol.
J.J.M. (Fíank) (m)

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

2

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

3

o

o
Ouwerkerk,
A (Aat) (m)

z

1
4Veenhuizen.

H.B. (Bertine) (v)

5Noortman,
H J (Hein) (m)

Boender.
H D. (Heleen) (v)

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

IGoudriaan,
R. (Bichard) (m)

IWrlbíink,
J. (Jorinde)(v) 5

10Speters,
D (David)(m)

't1
Noordermeer-Swemmer
[,] C.A. (ïneke) (v)

12van de Víeede.
[I.L (Marijn) (m)

Berning-
Van Ooslveen.
C.M íTrnr) (v)

Boom,
W M. (Werneo (m)

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

14

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

L17van Noort,
HLA (Leon) (m)

van Arkel.
P (Pele0 (m) L

Z

5 Z

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

1 töt
lsl
E
H
fi
E

-

l
13

15

Tolaal I



Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cljÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

oL

J
1Wiersma-

den Dulk,
H H (Hennie)(v)

I I
2van Lammeren

J (Joris) (m)

l 4
3Veíbeek,

J. (Johan)(m)

L
4Lievense,

T. (Tom) (m)

a5Schaap.
W. (Wytze) (m)

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

/.q7van der Linden.
C A.C (Lieke)(v)

'I Hoen,
PW. (Petra)(v)

Robbemond.
J M. (Jan) (m)

8

I

10Stengs.Nijhol.
J (Hanneke) (v)

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

12van Stiin.
B. (Bernhaíd) (m)

l3Kickert-Schoning.
D A (Dorien) (v)

14Geerlings.
H (Harry) (m)

b -4{Totaal

1 1------i

IL

I



1van Scheijndel,
A N M. (Nico) (m) 2

ö
2Zondeívan,

N M. (Natasja) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Velders,
M C (Riet) (v)

3

o

o

Tolaal

lï
-fr

Tt-l Ft



I oIWrnkels.
I B TÍ (Branco) (m)

2Wegman,
G J.N.4 (Manjn) (m)

+
3Hartmann,

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

4van den Beíg,
H. (Henk) (m)

15de Klerk,
A. (Arie) (m)

6Oostenrijk.
T.C. (Theo) (m)

I7van Geldeí.
L.A. (Leo) (m)

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

I
9van der Heijde-Keiizer

M (Marcella)(v)

10van de Pol.
M (Maj() (m)

11van der Schaal
D. (Dirk) (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
zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 9 van 20

o

o

L +

I

l

Totaal



zet in elk vakie één cijÍer. Eegin rechts , mel het laatste cijíèr

de Suller- Besteís.
M J (Ria)(v)

Stèehouwer.
H.J. (Henk)(m)

L

o Boelhouwer,
N.P (Nathalie) (v)

Ouak,
A. (Aaít) (m)
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26

272

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horstmeier.
P H. (Piet Hein) (m)

Schep,
J (Jan) (m)

I

I

Biemond.
W (Wllem) (m)

Vriienhoek,
w.c. (m)

Pikaart,
L. (Leon)(m)

Huber
J (Johan) (m)

31

43

den Hollander.
C A (Kees) (m)

Heijndiik.
M (Maarien) (m)

Slèehouwer
M A (líichel) (m)

o
tvïddendorp,
w A.A (wim) (m)

Faber,
J. (Jacob) Ím)

BendeÍs.
J PH M. (Jos)(m)

Oliive,
K. (Rjen) {m)

Bosman.
C J (Celesre) (v)

van Slappen,
A (Arie) (m)

Doedens,
E.H. (Eimerl) (m)

AÍnold
E R (Ed) (m)

Klootwijk.
P (Pleun)(m)

Pannekoek.
W {Wiebe) (m)

t0

l1

12

13

17

18

21

L

20

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

24

25

Holterhues.
FW {Frank) (m)

b

o

3van Maurik-de Graatf.
t'/l J (Marjo) (v)

Klapwijk.
JDB (Jurgen)(m)

van Nes-
de Man,
P (!e!Lal(v)

van deí Meeí.
R.CJH (Rob)(m)

4

6

7

Overu/ater
L.A (Leen) (m)

2aRaad,
I (les)(m)

Boodzand,
J (Johan) (m)

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

29

30

33de Vogel,
J (Jan)(m)

37

34Steehouwer.
M {Manan) (v)

A L. (Adrie) (m)

den Drijveí,
N.A.J (Jan)(m)

38

Bosland,
A P (Anthonie) (m)

von Burg,
A.R. (Alexande4 (m)

39

41

40

l

Liist 6 Hollandse Delta Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

14

Kloet,
A (Adíiaan) (m)

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

Boender,
H. (Henk) (m)

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

5

IlI

1

19

I
lrE

Subtotaal 1

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

L

Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l\,1ollema.

A. (Anne)(m) 3 Baaphorst,
E.P (Ernst)(m)

26

Wilkens-
van Geloven,

2
L

Gielbeí1,
L (Leo) (m)

27

KB K nt
Veíhagen,
O.J. (Oirk)(m)

Korl,
W. (Wiesje) (v)

4 Meskeí,
C. (Cees)(m)

29
van der Hoíst,
S.J J (Seívaas) (m)

Pater-von Wasserthal,
M J. (Marian) (v)

5 Zilverberg,
L (Bartjan) (m)

30

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

31
Lucas
R. (Reyer) (m)

de NeèÍ-Scholte
[r. (Miíjam) (v)

7
A.E. (Anneke) (v)

32

Hopman.
M (Mark) (m)

BouweÉ
van Schie,
É (Femke) (

Seíiese,

33

o
de Looff,
A.E (Arend)(m)

9 34

L. (LennaÍd) (m)

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

10 Kruit,
B (Rik) (m)

35

Kooijman.
A (Arie) (m)

Briggeman
ÍM (Íheo) (m)

36

van den Bogerd,
P (Peteo (m)

8íouweí, 37

(m)

Tanis,
PE (Peggy)(v)

38

B.E.P (Rob) (m)

Slachteí,
E.J. (Ellen) (v)

14 van tZeltde.
C (Kees)(m)

39

Bietvelt,
VS (Vincenl) (m)

15 Bool,
G (GeÍben) (m)

40

van den Berg,
M (Manon) (v)

Scherbeijn,
P P (Flip) (m)

van Burgel,
D. (Oirk) (m)

Kik.
M (Binus) (m)

17 42

o
43Fousert-Poèder

C.M C. (Claudia) (v)
Steegh,
J.PR.M. (John)(m)

Kleinpaste,
G.J. (Gerlian) (m)

Klok,
LF. (les) (m)

44

Gasl,
J.A. (Ron) (m)

20 Mout,
P (Piet)(m)

45

van Dorl.
l.M. (lneke)(v)

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

46

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

22 Schuurmans.
T J.C (Íheo) (m)

47

Blau'.r.
N (Nienke)(v)

Kalkman,
R C (Baymond) (m)

48

Blokhuizen
A.B (AlÍíed) (m)

24 Rood.
E.C. (Eline) (v)

49

van den Hout.
A.Y (Annemaíie) (v)

25 50

I

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Kievit,
J (Joost) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

T

I

3 I
tt

f-

8 l
't1

l

4116

18

23

ï

_tr

ï-

H l
l
l
l
l

I

l
Subtotaal 1

L Iilj]
il4



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

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met hel laatste ciifer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Staat.
B (Beí)

2

Visser,
M.L. (Thiis)

3

a

o 18Sloop,
T.A. (Teunis)

(ide Jong

4

I
l

van den Berg,
A PJ. (Alberl-Jan)

van der Durjn Schoulen
C A (Kees)

4

5

6

7

Gíinwis.
PC. (Peteo

8Breedveld.
J.S (John) I

IHoogendoorn,
P (Peter)

t0Kardux.
A J (Aren-Jan)

,r'1f
2)

van der Linden
A (Arie)

Lekkerkerk,
F.J. (Frank)

Í1

12

13van Guíp,
A T (Adrie)

14Malze,
J.K (Johan) I

15Kranendonk,
P. (Peleo

r6Born,
A.G.M (Marco)

17den Besten.
AJ (Aart-Jan)

oA

I

l
l

A

HouweIng,
A (AdÍr)

l

4

---t--t

__.1

T-lTotaal
ll tts



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.13 van 20

o

o

Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

Z l'|
Scheermeijer,
H J P (Haíry)

L

L

2

3

4

5Oostra,
A. (Arjen)

Veíkaik,
J W (Job)

Goeree,
A (Andie)

Schneider.
W (Willem)

6Íanis-Keij2er,
P t'/'1. (Elma)

t:-
_)

7

8

I

de Moed
M J (Rini)

Houlman,
E.E. (Erica)

den Hollander,
D. (Dirk)

l0Íebrugge,
B J. (Bernard)

11van Heemst,
J.PC. (Stan)

Hoek.
G M (Geíto)

den Hartog
J (Johan)

12

l3
1

l4Pipping.
C M. (Conny)

r5Spaans.
E J M (Enk)

16Bestman.
D J. (Dirk Jan)

17La Bose
M B. (Maikel) Z

18Gnnwis-Oíresse
M N (Mrranda)

van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

Koornneer.
M C. (Maíco)

19

20

221Sies,
S J. (Setkin)

Robijn.
P (Piel) L

LtTotaal



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laalste cijfer

Pag. L4 van 20

o

o

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

2Kraaij,
B (Ruud) (m)

van der Heiden-vander Blom, 3

B.J. (Beínadette) (v)

4Prins,
F.J. (Fíed) (m)

35Tíoosl,
l. (lna) (v)

6uan Zetil,
B. (Bas) (m)

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l V

tl I lrlTl



+ q1Hage-Barendregt.
M.N. (Maaike)

\
2van deí Erik

PJ (Piet)

L 3
3Lagerwaard,

J. (Han)

i
4Sommeling

C (Cor)

u5Wesdorp.
M (Michelle)

6

J. (Jan)

7

J.P (Jan Preter)

\
IOudijk,

N4 (l,Iarianne)

Jacobs,
PE (Petra)

10Terlouw,
P (Peteo

1lReedijk,
D. (Dirk)

12van den Brink.
G. (Geurl)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

zel in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiter

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

t+l-

E
lrI

\Totaal
I u



slz1Canlon,
8. (Bart)

l Y
Klompenhouwer.
L [.4 (Lrsa)

ívan de Peppel.
S. (Sabíina) I

L4van Broekhoven-van Mierlo
R N.D. (Renate)

5Ondeídelinden
S.E (Suzanne)

I
6Vendeíbos-Lambinon

C (Cees)

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

8Faber,
A (Alex)

LBekkers,
A.J T. (Lydia)

l0
van der Holst,
D. (Danielle)

11Groenewege,
PJ L (Piete0

Lijst 12 Partii voor de Dieren

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

b -3

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

2

Totaal



b u
1Boos,

S.M. (Servaas)(m)

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

3l\,leijer,
P (Patíick) (m) l"l

L
4vàn zaalen.

F.P (Frans)(m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. L7 van 20

1

o

o

Totaal ffi



Liist 14 GOUD Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

l1

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

2

3

Slruijs,
J P (John) (m)

Kweekel
A.A. (Adri) (m)

Totaal

1

I

T-t-[T4.1



j1VAN BUUíEN,

M.J {Meinderl)(m) 2
2Jansen,

R. (Bobert) (m)

I
Bíonwasser,
M E J (líarc) (m)

l
4de Jong-Kamst,

S (Sharon) {v)

_4
5van deí Velden.

P (Peteo (m)

6Dedert.
W J (wybíen) (m)

Liist 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , mel het laatste cijÍeÍ

Pag. 19 van 20

o

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

lE {i



Pag. 20 van 20

ls er voor een of meeÍ lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds hel 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?

tr Nee

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

6awHD 40? ,'(06 6ee" n<"&l**g

I soPt o ^r oD
-z- t) 6ur, *nU*^*

5 l/D/V 1é ,1/",,t 6ur" $"ilrlil"*

? Pvv ,Í -T C>u,a *^*hrtt Y
3 56F 11{ t4E $'aa ",^n"l-L"*a-
44 BBg 41,t 4 4.? 5no^ .s)rlaa^w2-

4 o Pv dD ]o (r) 6eo.^ nn l)n L>^\-

c 2Att BI ?n07 Crp,, -tpilarJnq

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

8. Ja -> Vul de navolgende tabel in en geet zo mogelijk een vetularing.


