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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
Adres/localie slembureau Openingstjden (van - tol)

lí 03 2023 07 ió

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

Adíes/localie slembuÍeau Dag Maand Openingsttden (van - tor)

1b Stembureaugegevens tijdens tellino (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oag Maand JaaÍ Tijd (van - lol)

Zo 1 iazaT

O
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

5l Oe tellang vond in het stemlokaal plaats.

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

1
5

^
ci4aE II

De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

1. Stembureau, locatle en openingstijden

Dag Maand Jaat

Datum: )\)
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SHIFT 1:

Vooíeliers Achleínaam

Aanwezig op hel slembuíoau

Dag Maand Jeer Tijd (van - lol)
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT 2:
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige slempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen 67c,,
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bi elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembaljetten F 1?
Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

o

c

4. Aantal uitgebrachte stemmen

E L lrl ')

G 3
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

o /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.

Mogelijke verklaringen voor het vercchil

Er zUn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil ,,
(vermeld hiorcndor do anderc vo*laingeh en hel aanlal keer dat deze silullies zich hebben vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zUn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder zirn geteld

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímelc! hieÍondq de ancleÍe ve*laingen en hel aantal keer clat cleze situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Pag. 5 van 10

Vermeld hiercndet hel aanlal keer dal de ondeíslaancle siluaties zich hebben y'oorgedaan.

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Mogel|ke verklaingen voor het verschil
Venleld hieronder het aantal keerdal clo ondeístaande situalies zich hebbon vootgedaan-
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Hebbèn aanwezige kiezers bezwaÍen geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tíjdens de slemming: het stembureau is moeilik 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 bezwarcn van kiezers vast in dit proces-vetbaal. Ook als het stembureau het niet eens ls meÍ de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

44l!gp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en tellíng?
Vootbeelden: een of meer slembureauleden waren te laat of zrn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteíten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelm atig h ede n en bijzonderheden
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6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de telling aanwezig zin
Dat zin in elk geval de vootzitler en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembureauleden

o

o

o

8. Stembureauleden aanwezig blj de telling

glgpj U vult in rubríek I alleen de namen in.

Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden hel proces-verbaal in rubriek 9.

e1

2

3

7
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LrJslnummeÍ en Llslnaam

a

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

I Waterschapspartii Hollandse Delta L ,t

2WD 5 I
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

"l I

4 sOPLUS
ot- I

5 CDA I ï,
6 Hollandse Delta Natuurlijk L L
7 WateÍ NatuuÍlijk t oL \

8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) q

9 ChristenUnie z ()
a-

10 AWP voor water, klimaat en natuur 5 o
<-

I1 BBB 3 5
12 Partij voor de Dieren \ l. I

13 JA21 L 6
14 GOUD è
í5 Belang van Nederland (BVNL) 1

Totaali (, q 3
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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



Pag. 1 van 20

=\,

Gemeente
Rotterdam

3
Proces-verbaalo Waterschap Holtandse Delta

Dee[ B

In te vullen door het tetteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

o L. +t. ;

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

4 9

0 GI"zv .,J

/1
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Stembureaunummer

Naam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " Li t\ -3
1e-

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hat proces-vetbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 6so
Aantal geldige volmachtbewÍzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 37

O Aantal geldige kiezerspassen c o

Hel aanaal tot de stemming toegel elen kiezers ( A + B + C = D )

E bs2
Aantal blanco stembiljetten F 4L
Aantal ongeldige stembiljetten

o Het totaalaantal getelde slembiljetaen ( E + F + C = H )

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

O Nee, maar het stembureau heefr een veÍklaring 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

bbt
2. Aantal getelde stembiljetten

G

bL

o

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

H

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen díe op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

3

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

F Ja. Ga verder met rubriek 4.

O 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
vastgesteldi

Aantal geldige stempassen 4.2

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

Aantal geldige kiezeÍspassen ípas orn Íe stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zín er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal loegelaten kiezers en het aantal getelde stembíljetten. Vermeld hoe

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljel te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vameld hioronder de anderc ve*ladngen en hoe vaak eÍ spíake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.



Pag. 4 van 20

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

É. Nee

tr Ja, er zijn stembiljetteni stempassen/volmachtbewijzen/kiezeÍspassen van de verkiezing van

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljeften, dan wel stempassen, volmachtbewíjzen of klezerspassen dal ls
aangetroffe n .

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Moorman.
C. (Chíis)(m)

26

o
Speelman.
[,1. (Mart) (m)

I

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

10

o

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

Westbroek,
H (Henk) (m)

29van Rhi,n-
de Geus,
L. íLenv)ív)

) )
1Sioukes

W.A. (Wim) (m)

2Rijsdijk,
C.L.K. (Cicilaa) (v) q

3

o3
Ooslerlee
R.J.B. (Rob)(m)

4

5

6

de Graatt-
van Lith,
K.J. íKaíen) (v)

Kumas,
F. (Fatih) (m)

7

I

i

Smulders-Eveís.
R.J (Rosalie)(v)

Heijndijk,
H. (Bert) (m)

11

12

I

13Kromhout.
M (Maanen) (m)

14Boeren-de Snaijer,
A.A.A. (Anneke) (v)

't5
Verhoíst.
Y (Yvonne) (v)

IJanssen,
N4 P (Marcel) (m)

de Snaiier.
J (Jan) (m)

16

17

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

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

18

l9

D.W C. (Dion) (m)

21

22

23

de Bíuine.
M.W. (Wilma) (v)

van der Sluis,
B H (Bas) (m)

Vermeer.
A (Alice) {v)

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

F(,
J F.J. {Jan) (m)

24
I

g íSubtotaal 1 Subtotaal 2

l

l

Kalle,
J H (Hans) (m)

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

E"*.*
PM.J. (Paola)(9

ffi

27

28 lI

I

[[[tc

l

l
+t

I I
I

[-[-td1tlTotaal (1 + 2)

T-------r-----
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Naam kandidaat &
kandldaatnummer

o

o

3 I

Ivan Oorschol.
J.J M. (Frank) (m)

2van Dilmars,
T E (Terry) (v)

_q
3Peeterman.

Í.4.G (Theo)(m)

3Veenhuizen.
H.B. (Bertrne) (v)

Noorlman
H J. (Hern)(m)

4

5

6Boender,
H D. (Heleen) (v)

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

IGoudíiaan.
B. (Richard) (m)

9Wilbrihk,
J. (Jonnde) (v) ,LI

í0Speters,
D. (David) (m)

l1Noordermeer-Swemmer.
M.C A (ïneke) (v) a_

12van de Vreede
M.L (tíarijn)(m)

13Berning-
Van Oostveen,
C.M (Tini) (v)

14Boom.
W M. (Weíner) (m)

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

de Kool,
AJ (Aad)(m)

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

18van Arkel
P (Peter) (m)

19Ouwerkerk.
A (Aat) (m)

Totaal

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

16

I o
1'l
l l

r;
I /-)f-
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-i
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-+

---fr

I
#

I tL 1É1{t



1

Z 5

1_ t
2

3Verbeek.
J (Johan)(m) 2_

4Lievense,
T (Tom) (m)

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

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

7van deí Linden.
C.A.C. (Lieke) (v)

ó
ö

8t Hoen.
PW. (PeÍa) (v) I

IBobbemond.
J.M (Jan) (m)

I
10Slengs-Nijhof,

J. {Hanneke)(v) 3
l'lvan den Ouden.

A P (Adíi) (m)

12van Stiin,
B (Bernhard) (m)

l3Kickert-Schotting
D A (Dorien)(v)

14Geerlings
H (Harry) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Wiersma-
den Dulk,
H H. (Hennie)(v)

van Lammeren.
J (Joíis) (m)

l
I l

]-.t;t'

T-[T7Er



]
1van Scheijndel.

A N M. (Nico) (m)

2Zondervan
N M (Natasja)(v)

E.

3Velders,
M.c. (Biet) (v) 2

Zèt in elk vakje één cijÍeÍ. Begin rechls , met hel laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 20

o

o

qTotaal

Lijst 4 SOPLUS

I -.,1



1Winkels,
B B.T.T. (Bíanco) (m) í

2Wegman,
G J.lV ([4aíijn) (m)

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

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

de Klerk,
A. (Arie) (m)

6Oostenrijk.
TC (Theo)(m)

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

8van Kampen,
w E (Wim) (m)

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

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

11van der SchaaÍ.
D. (Dirk)(m)

12van der Pols.
LCP(Leo)(m)

13Keijzer-Westhoeve.
E B (Liesbeth) (v)

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

15van Rossum,
N A (Ellen)(v)

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

Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

O

4Totaal

Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

I tt )zl

EE

ffi

T



de Sutter- Beslers
M.J. (Ria) (v)

Sleehouwer.
H.J (Henk)(m)

1 +

I

l

van Maurik-de GraatÍ
N4 J (irarjo) (v)

Klapwijk,
J.D B. (Jurqen) (m)

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

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

10

12

13

14

't5

3

4

5

6

7

I

I

Overwater.
L A (Leen) (m)

Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

Ouak,
A (Aart) (m)

Faber,
J. (Jacob) (m)

Olijve,
K. (Rien) (m)

Bosman.
C J. (Celeste) (v)

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

Heilndijk,
M (Maarten) (m)

van Nes-
de Man.
P (Pelía) (v)

Sleehouwer.
[/ A (Michel) (m)

Mddendoíp.
W A.A. (Wim) (m)

16

17

18

r9

21

20

22

23

24

van Stappen
A (Aíie) (m)

Klootwiik,
P (Pleun) (m)

Doedens,
E H (Eimert) (m)

Arnold,
E.R (Ed) (m)

Hollerhues.
F W (Fíank) (m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

van Maurik,
S C (Simon) (m)

25van de Linde.
C B (Co0 (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk Pag. 10 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

HoÍstme€r.
PH. (Piel Hein) (m)

26

o

o 43Huber,
J. (Johan)(m)

L

van de Zande
F (Ferdinand) (m)

27

31

28

29

30

Schep,
J (Jan)(m)

Biemond,
W. (Willem) (m)

Raad.
l. (les)(m)

Roodzand
J. (Johan) (m)

33

34

de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer.
M (Marian) (v)

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

den Drijveí,
N A.J. (Jan)(m)

Kloet.
A. (Adíiaan) (m)

Bosland,
A P. (Anthonie)(m)

38

39

40

Schelling,
G.J (Bert) (m)

Boender
H (Henk) (m)

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

42PikaaÍ1,
L (Leon) (m)

oSubtotaal 2

lLl

I

I

Vrijenhoek,
W.C (m)

l

1í

I
L

I
il
l--l-+

I
E

I
T L

_r-

I
lI

L
Totaal (1 + 2) VI



Lijst 7 Water Natuurlijk Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema.
A. (Anne) (m)

Raaphorst,
E P (E.nsl) (m)

26

Wrlkens.
van Gëloven.

2 Gielbert
L (Leo) (m)

27

KR Konnre O
Verhagen,
D J (Dirk) {m)

28

Mesker
C (Cees) (m)

29

Zdverberg
L (Baruan) (m)

30-')3
van der Bee
A.H. (Arne) (m)

31

van Veen,
A.E. (Anneke) (v)

Bouweí-
van Schie,o Femke

Seriese,
L. (Lennard)(m)

34

Kruit,
R. (Rik) (m)

35

Briggeman,
Í M (Íheo) (m)

36

Bíour,{eí.
A. (Aard) (m)

37

'15

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

44

Mout,
P (Pie0 (m)

45

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

46

Schuurmans.
TJ.C. (Theo) (m)

47

Kalkman.
R C. (Raymond) (m)

48

Rood,
E.C (Eline) (v)

49

50

-T-TIT

a1\(Jq

.1

q í
4

5

KorÍ,
W (Wiesje) (v)

6Lucas,
R (Reyer) (m) 2_

,1

3
1,

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

10

7

8

9

de Neeí-Scholte
M. (Mirjam) (v)

Hopman
M. (Maík) (m)

de Looff.
A.E (AÍend) (m)

í1Kooijman,
A. (Arie) (m) 4
van den Eogerd,
P (Peteo (m)

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

12

13

14Slachler.
E J (Ellen) (v)

L

4

van den Berg,
M. (Manon)(v)

16

17

Fouserl-Poeder.
CMC (Claudia) (v)

Kleinpasle,
G.J. (Gerljan)(m)

18

19

20Gast,
J A (Bon)(m)

van Dort.
I M (lneke) (v)

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

21

Blauw.
N (Nienke)(v)

Blokhuizen.
A B (AlÍíed) (m)

24

1

25van den Houl,
A Y (Annemarie) (v)

38Haan,
REP(Rob)(m)

Sleegh.
J.P R.II (John) (m)

41

39

40

42

43

van t ZelÍde,
C (Kees) (m)

Boot,
G (Gerben)(m)

Scheíberjn.
P P (Flip) (m)

van Burgel,
D. (Dirk) (m)

1
,)

Kievit,
J (Joost)(m)

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

van deí Horsl,
S J J. (Servaas){m)

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

1

LI
I

I

I

33

I

+

+
+

F*^r
IVS (Vincent) (rn)

Kik,
M. (Binus) (m)

Sublotaal 1

22

23

ï
_T

+
l_

I

ll Subtotaal 2

Totaal (1 + 2) -r47f,



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag. t2van 20

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ci,Íer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Ide Jong, 3
2Staal,

B. (8en)

3Visseí.
M.L. (Thijs)

4van den Berg,
A PJ (Alberl-Jan)

5Grinwis,
PC. (Pete0

6Houweling,
A (Adri)

7van deí Durjn Schouten,
C.A (Kees)

Breedveld.
J.S (John)

Hoogendoorn,
P (Peteo

8

I

10Kardux,
A J (Aren-Jan)

't'l
van der Linden
A (Arie)

12Lekkerkerk,
FJ (Fíank)

't3
van Gurp,
A.T (Adrie)

Mat2e,
J.K. (Johan)

15Kranendonk,
P {Peteo

16

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

Stoop,
T.A. (Teunis)

4Totaal

Born.
A.G M. (MaÍco)

--l

+

14

l8

_1_

l

I---+

il.
i

t-ï

l -r-
t



bScheermeijeí,
H.J.P (Harry)

1

Verkaik,
J w. (Job)

Goeree.
A (Andie)

4Schneider,

5Oostra,
A (Arjen)

Tanis-Keijzer
P M (Elma)

6

7de lvloed,
M J. (Bini) I

LHoutman
E E. (Enca)

den Hollander
O (Dirk)

8

9

10Tebrugge.
B J. (Bernard)

van Heemst.
J P.C (Stan)

12Hoek,
G M. (Gerto)

13den Harlog,
J (Johan)

14Pipping,
C.M (Conny)

l5Spaans,
E.J.tí (Erik)

16Bestman,
D.J. (Dirk Jan)

La Rose
M 8. (Maikel)

aL.
'18

19

20KoornneeÍ,
M.C. (N4aíco)

21Sies,
S.J. (Setkin)

')_

22Robrjn,
P (Pie0

23Fröling-Kok,
J A. (Jantien) \

Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, mel hel laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

2

l

Gíinwis-Driesse,

If1MI"d") _
van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

t)

1'l

_l

-ïl

Totaal TTIilr-l



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

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

2Kíaaij
B (Ruud)(m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B J. (Bernadette) (v) 4 ..'

4Prins,
FJ. {Fred)(m)

5Troosl,
l. (lna)(v) 3

6van Zeril,
B (Bas) (m)

LTotaal

_t tt

lt



1Hage-Barendregl
M.N (Nraarke)

aL í
van der Eijk.
PJ. (Piet) L
Lageíwaard,
J (Han)

4Sommeling,
C. (cor)

I

5Wesdorp
M (Michelle)

Vos,
J. (Jan)

Warnaeí.
J P (Jan Pieter)

8Oudijk,
M. (Marianne) L

9Jacobs,
PE. (PetÍa)

10Terlouw,
P (Peteo

ót_
11Beedijk.

D (Dirk)

'12van den Brink
G. (Geun)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Pag. 15 van 20

l

6

i

tr ffi



1Canlon.
B (Ba() 2 fi

2Klompenhouweí,
1.t,4 (Lisa) \ o

)
3van de Peppel.

S. (Sabíina) 3
van Broekhoven'van Mierlo. 4

R.N.D. (Renate) I

Ll
5Onderdelinden.

S.E. (Suzanne)

6VendeÍbos-Lambinon,
C. (Cees) I

I

7den Boer.
R A A. (Fiobert)

8Faber,
A. (Alex)

Bekkers,
A J T. (Lydia) i

10
van der Holsl
D (Danielle) I

11Groenewege,
PJ.L. (Piele, I

Lijst 12 Partii voor de Dieren

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 1ó van 20

o

o

I
Totaal

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

L

tr1l



..,
/- ()1Roos

S.Nr. (Servaas) (m)

2Kegel,
FJ (Fred) (m) L

3Meíeí,
P (Patrick) (m) 2

74van zaalen.
F P (Frans)(m)

Liist 13 JA21 Pag. 17 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

j
.+ l

Totaal I-[1216l



IStruijs.
J P (John)(m)

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

'-)
)

3
3Daamen

J.K. (Jacques)(m) L

Liist 14 GOUD Pag.18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

BTotaal ltrl



Liist 15 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 19 van 20

Zet in elk vakje één cijíer. Begln rechts , met het laatste cliÍër.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1van Buuren.
M.J. (Meindert) (m)

o
L5

I

Jansen,
B. (Roberl) (m)

Bronwasser.
[/ E J ([/arc)(m)

2

3

de Jong'Kamsl
S. (Sharon)(v)

vàn der Vèlden
P (Peter) (m)

4

5

6Dedert.
w J (Wybren) (m)

_qTotaal

it--l

H

L

l

L

I l



Pag.20 van 20

tr Nee

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vet*laing

o

a

Lijstnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
slembureau

| +t.t- p11.
e_ c Lh G<ze-^- /e.rl,r-to-."5

, vvb 5g L4
q 5ot n

I lq
U

oi,.th 8q t; r :t,.-.,"" t ' lrài z-..-| bt .* -,--'"ln' 3J

5 cpA 43 lg
3 r'41 p 7t 1T
rz C Jo{ tll ttL

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meeÍ lijsten sprake van een verschil tussen enerzÍds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uilgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelUk stembureau?

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


