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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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

'la Stembureaugegevenstijdensstemminq

Dag Maand Openinqstijden (van - lol)

\ 9,1
Adres/localre slembureau

L/an MCrl*u12g1-.r<.,L f- l't 3o

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

Dag MaandAdíes/localie slembuÍeau

1b Stembureaugegevens tijdens !gl!i-ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lÍstniveau) plaals?

OaS Maand Ja Titd (van - tot)

Datum l5 o 23 ií
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ElDe telling vond in het slemlokaal plaats.

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

OpeningslrJden (van - lol)

o

.í ) (- a) ,2.

J

r-T-t

[-T- f-T-t
rT-l

lrí



2. Aanwezigheidstembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was

SHIFT 1:

Tijd (van - tol)

Zhc^r: 7c i 3 rL 1 t
L-/c )t,<-M\ 1S 3 1SL\,4_ c'l L tl o ó
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o SHIFT 2:

Dag Maand Trld (van - lol)

?.., ?al-uL 1í La L 3

l-t

De c\c\,. n 't po23 í

B ) o5 2t:2 3

iö À 3 1

Voo.letleís AchteÍnaam Daq Maand Trid (van .lol)

a M 1 so 23r t ào3 ltt)3 Lt 23

a 15 u.1
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Aanwezig op h6l slembureau:

Dag Maand Jeet

ÓL, 3p

TELLERS:
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3. Aantal toegelaten klezers
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vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

Aantal geld i9e stempassen 417
B ua
c t'l

Aantal geldige volmàchtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers as

Aantal geld ige kiezerspassen

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E UOCI
F 1 IAantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld i9e stembiljetten

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

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

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G b

u)LD

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

I NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zirn méér stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vefineld hierondet hol aantal keet dal de ondotslaanda siluoties zich hebben voorgedaan

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn 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
(vermeld hierondeí de andare vorklaàngen en het aantal keet dal deze silualios zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

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

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verfield hiercndet de andore ve*laringen en het aantal keer dat deze siluaties zich hebben voorgodaan)

Mogelijke verklaringen voot het verschil
Veftneld hioronder het aanlal keei dat de onderslaande silualies zich hebben vooígedaan.



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bozwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
voorbeelden van bezwaren van kíezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard. het resullaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Log 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.

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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

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

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. OnregelmatighedenoÍbijzonderheden
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Noteer in deze rubriek cle naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig ziin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glgp! U vull in rubiek I alleen de namen in.

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

Namen st€mbuíeauleden

o

o

8. Stembureauleden aanwezig b[ de telling

I I

3

4

5

6

7
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

L islnummeí en Lilslnaam

a

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

í Waterschapspartij Hollandse Delta Í í

2WD I \

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) t, CI

4 sOPLUS 1

,3

5 COA I l-t

6 Hollandse Oelta Natuurliik ,2
I

o
7 Water Natuurliik 3 0
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) I b
9 ChristenUnie ) 2

l0 AWP voor wateÍ, klimaat en natuur I t
í1 BBB u I

12 Partij voor de Dieren
I
5 2

13 JA21 I í
í4 GOUO j
í5 Belang van Nederland (BVNL) i L

u Or 7Totaal:
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o

a

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A



Pag. l van 20

.tÀ=
Stembureaunummer

4
Proces-verbaalo Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o b Az

Naam

Tafelleider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

I 4

w uld tlo^I

A í l.nR t.to,te ttV

Gemeente
Rotterdam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau It

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

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

A -51+

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

o Aantal geldige kiezerspassen

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

Vul hieroí er de aantallen in zoals vaslgesteld door het gemeontelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het aoaaalaantal getelde stembiljetlen ( E + F + G = H )

' Íel v@t dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bij elkaar op.

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

Ja. Ga verder met rubriek 4

í. Aantal toegelaten kiezers

B l.r

c

qzL

2. Aantal getelde stembiljetten

E

G I
I)

L,t2L

Aantal geldige stempassen

D

H

(

t{ .a ]

3. Verschil tusson het aantal toegelalen kiezers en het aantal getelde stembiljetten

E Nee, maar het st€mbureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is gsteld, en neem de verklaÍingen over. Ga daama verder met rubriek 4.

El Nee, er is een onverklaaíd verschil. Ga verder met het vervolg van Íubriek 3.
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NaaÍ aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

4.2

8.2

c.2

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

ls het aantaltoegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljeften (rubriek 2 onder H) gelik?

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn mééÍ stembiljetten 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.

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring vooÍ het verschil?
(veÍnéld hiercnder do andere ve*laingen en hoe vaak et sprako van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

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

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?



4. Blj gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

Nee

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

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

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

a

(Afhankelíjk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke liist één ol twee.)

Zie volgende pagina's

o

Noteer hier het aantal stembiljetlen, dan wel stempassen, volmachtbewiizen oí kezerspassen dat is
aangetroffen.

5. Aanlal stemmen per lijst en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

líoorman.
C. (Chris) (m)
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Wesdorp,
N.4GJ (N,layke) (v)

26

27

2A

29

Westbroek.
H. (Henk) (m)

o

o

25

()
/-
t-

Sioukes.
WA (Wim) (m)

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

1

2

1
3Kalle.

J H (Hans)(m)

6

4

6

7

K,J Karen

Wesdorp,
A A (Arie) (m)

van Brugqe,
P M.J. (Paola) (v)

Oosterlee,
R J B. (Bob) {m)

de Graaí-
van Lith,

t3
8Kumas,

F (Fatih) (m)

1

van Egmond,
W A (Willem) (m)

Smulders-Evers
R J (Bosalie) (v)

10

11

ISpeelman.
M (Mart) (m)

12Heijndijk,
H (Bert) (m)

13Kromhout.
M (tr4aarten) (m)

Boeren-de Snaiier,
A A A {Anneke)(v)

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

,5

16

17

r8

Verhoíst.
Y (Yvonne) (v)

Janssen,
M.P (Marcel)(m)

de Snaiier,
J (Jan)(m)

19de Jonge
J.M []t (Jos)(m)

D.W.C. (Oion) (m)

2'l

20de Bruine,
M.W (Wilma) (v)

van der Sluis
B H (Bas) {m)

Vermeer.
A (Alrce)(v)

24t Mannetje,
J J (Johan) (m)

1

a'J q
1

STotaal (1 + 2)

Fir,

J.F.J. (Jan) (m)

4

a

5

Fan Bhiln-
de Geus
L (Leny)(v)

1S

ï

14

T

I

l
I

Subtotaal 1 Subtotaal 2

<-1
'èr
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

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

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

-J
3Peeterman,

r.A G (Theo) (m)

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

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

6Boendeí,
H D (Heleen)(v)

Driesprong.
J.w.J. (Jan Willem) (m)

Goudriaan.
R (Richard) (m)

7

8

Wilbrink,
J (Joíinde) (v)

10Speteís.
D. (David) (m)

11NoordeímeeÍ'Swemmer,
N4 C.A. (Iineke)(v)

'12
van de Vrèede
M L (Mariin) (m)

13Berning-
Van Oostveen.
C.M. (ïini)(v)

'14Boom,
W.M (Werneo (m)

l

15de Gíaad.
H.A. (Henk)(m)

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

'17van Noort.
H.L.A. (Leon)(m)

o18van Aíkel.
P (Peter) (m)

19Ouwerkerk.
A (Aat) (m)

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

[[[|l5

I

+

i

--l

I
-l

_lt

Totaal



3
IWiersma-

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

1 s
2van Lammeren.

J (Jons)(m)

6
3Verbeek

J. (Johan) (m)

1
4Lievense.

Í (Íom) (m)

5Schaap,
w (wytze) (m) 1

1
6van den Berg

J J (Job)(m)

)
7van der Linden

C A C. (Lreke) (v)

B'l Hoen,
PW (Petía) (v)

IRobbemond,
J M (Jan) (m)

10Stengs-Nijhof,
J (Hanneke) (v)

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

12van Stiin,
B (Bernhard) (m)

13Krckert-Schotting,
D A (Dorien)(v) J

1
't4Geerlings,

H (Haíry) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van20

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

a

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Totaal --[f6Ts.]

I

l



5
1van Scheiindel,

A N M. (Nico) (m)

2Zondervan.
N.M (Nalasja) (v)

3Veldeís,
M.C (Riel) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, mèt het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

-l
ót
=bl

[-T EE



IWinkels
B.B TT. (Bíanco) (m)

2Wegman,
G.J.M. (Maíijn) (m)

(r

?
3Hartmann.

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

4van den Berg
H (Henk) (m)

5de Klerk.
A (Arie) (m)

\
6

7

8van Kampen,
w.E. (wim) (m)

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

r0van de Pol
M. (Max) (m)

11van der SchaaÍ.
D (Drrk) (m)

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

13Keijzeí-Westhoeve.
E.B. lLiesbeth) (v)

14van deí Velde.
JCJ (Joar)(m)

15van Bossum.
N A. (Ellen)(v)

16Boeter
J P (Jan) (m)

Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rèchts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.9 van 20

o

o

\ q

iOosteníjk,
lT.C. (Theo) (m)

van Geldeí,
L.A. (Leo)(m)

Totaal



q

a
I

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutler- Besleís
M J. (Ria)(v)

Hoístmeier.
PH. (Piet Hein) (m)

26

SteehouweÍ,
H J (Henk) (m)

2 Schep,
J. (Jan)(m)

27

van lvlaurik"de Graaí.
M.J. (Marjo) (v)

3 Baad,
l. (les)(m)

28

Overwatet
L.A (Leen) {m)

4 Boodzand,
J (Johan){m)

29

Klapwrjk.
J.D B (Juígen) (m)

5 va dezande.
F. (Fe.dinand) (m)

30

van Nes-
de Man,

6 Vrijenhoek
W.C. (m)

31

Peka
7 Biemond.

W (Willem) (m)

32
van der À/eer
R C J H. (Bob) (m)

I de Vogel,
J (Jan) (m)I Eoelhouwer.

N P (Nathalie) (v)

I Stéehouwer.
M. (Marian) (v)

34
Ouak,
A. (Aart) (m)

10 van Mauíik.
A.L. (Adrie) (m)

35
Faber
J. (Jacob) (m)

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

36
Benders,
J.P.H.M (Jos) (m)

12 Kloet.
A. (Adíiaan)(m)

Olijve,
K (Rien) (m)

Schelling,
G J (Bert) (m)

38
Bosman.
C J. (Celeste) (v)

den HollandeÍ
C.A. (Kees) (m)

14 Boendeí,
H. (Henk) (m)

39

Bosland,
A.P (Anthonie) (m)

40
Herjndrjk.
M (Maarten) (m)

16 von &Jrg,
A R (Alexande0 (m)

41
Steehouwer.
M.A. (Michel) (m)

Pikaaít,
L. (Leon)(m)

42

I
Middendorp,
w.A A (wim) (m)

18 43
van Stappen,
A. (Arie) (m)

Ooedens.
E.H. (Eimert) (m)

19

Arnold.
E R (Ed)(m)

Klootwik,
P (Pleun)(m)

21

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

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

23

Holterhues
F.W (Frank) (m)

24

25

2_

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

1_tr

I

15

f-

t_L-

oIf-

-ï--
---# f-

Huber,

IJ (Johan) (m)

L-

r-13

L -f-

17

22

\

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema.
A (Anne) (m)

RaaphoÍst,
E.P (Ernsl) (m)

26

Wilkens-
van Geloven,

2

KorÍ,
W. (Wiesie) (v)

3

Paler-von Wassenhal,
M.J. (Marian) (v)

5

Lucas,
R (Beyeo (m)

6

7
A.E (Anneke) (v)

32
de Neel-Scholte.
M. (Mrjam) (v)

Hopman,
M. (Mark) (m)

8 Bouwer-
van Schie

33

o Femke

de Looí,
A.E {AÍend) {m)

9 Seriese,
L (Lennard) (m)

34

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

í0 Kruit,
R. (Rik) (m)

35

Kooijman,
A. (Arae) (m)

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

36

Brouwer
A. (Aard) (m)

Haan.
R.E.P (Rob) (m)

38

Slachter.
E J. (Ellen) (v)

14 van 't Zelfde,
C. (Kees) (m)

39

Rietv€lt.
VS. (Vincent) (m)

15 Boot.
G (Gerben)(m)

40

van den Berg.
M (Manon) (v)

16 Scherbeijn
PP (Flip) (m)

41

Kik.
M (Rin'rs) (m)

17 van Buígel,
D. (Dirk) (m)

42

o
18Fousert'Poeder.

CMC (Claudia) (v)
Sleegh

M (John) (m)

Kleinpaste,
G J. (Gertjan) (m)

't9 Klok,
l.F. (les) (m)

Gast.
J A. (Ron) (m)

20 Mout,
P (Pie0 (m)

45

van Doal
I M. (lneke) (v)

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

46

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

22 Schuuímans,
T.J.C. (Theo) (m)

47

Blauw
N. (Nienke)(v)

23 Kalkman.
B.C. (Raymond) (m)

Blokhuizen.
A.B. (AlÍred)(m)

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

49

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

50

Gielbert,
L. (Leo)(m)

2A

31

29

30

Verhagen,
D.J (Dirk)Ím)

Mesker,
C. (Cees) {m)

Zilverberg,
L. (Bartjan) (m)

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

I

4van der Horst.
S.J J (Servaas) (m)

van den Bogerd.
P (Pete0 (m)

Tanis.
PE (Peggy) (v)

12

í3

Subtotaal 2

Kievrt
J (Joost)(m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

,|

9 l
bl
o

í-8.1ís!!rel0L

+

44

43

I

I

-ï

-

l
l

t--

+

21

ll
l

--l #
tt-

----1

lr
-t-

--l

48
t-

_l

_l

lT-[Ts-l
l

-T I3I'lSubtotaal 1

Totaal (1 + 2) IT EIs]
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Zet in elk vakje één cliÍer. Begln rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1 31de Jong,

2Staat,
B (Bert)

van den Beíg
A PJ. (Alberl-Jan)

3Visser,
M.L (Thijs)

Grinwis.
P.C. (Peter)

6Houweling
A. (Adri)

7van der Duijn Schouten
C A (Kees)

8Ereedveld
J S (John)

9Hoogendooín,
P (Pete0

10Kaídux,
A J (Aren-Jan)

11

12Lekkerkerk
FJ (Frank)

13van Gurp.
A.T. (Adrie)

14Matze,
J K. (Johan)

15Kranendonk
P (Pete0

16Born
A.G M. (Marco)

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

18Stoop,
T.A. (Teunis)

1j
l
ll

-+--t-

t

4

a -t-

+
+
II

I van der Lrnden.

ln. (nrie)

f-

Totaal I-[filb]



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

s1Scheerme,ier
H J P (Haíy) \

2Veíkaik,
J W. (Job)

\
Goeree
A (Andie)

Schnerder 4

5Oostra,
A (Arjen)

L
Tanis-Keijzer
PM. (Elma)

de Moed.
M.J. (Rini)

6

7

8Houtman
E E. (Erica)

Iden Hollander
D (Dirk)

l0Tebíugge,
B J. (Bernard)

van Heemsl.
J.P C. (Stan)

Hoek,
G.M. (Gerto)

't1

13den Hartog,
J. (Johan)

't4Pipping,
C M (Conny)

l5Spaans,
E.J.M. (Enk)

16Bestman,
D J. (Dirk Jan)

q17La Bose
M.B. (Maikel)

18Grinwis-Driesse
M N (Mrranda)

í9van deí Duijn Schouten
J. Uacob)

20Koornneel,
M C. (Marco)

\
21Sies,

S.J. (Setkin)

22Robijn,
P (Pie0

Fröling-Kok.
J.A. (Jantien)

o 1Totaal

+

f

12

l

T



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

6
1van Zeiil,

FJ. (Fokke) (m)

2Kraaij,
B. (Buud) (m)

t
van der Heiden-van deÍ Blom. 3

B.J. (Bernadette) (v)

4Prins,
FJ. (Fred) (m)

5Troosl,
I (lna) (v)

6van Zeiil,
B (Bas) (m)

l I
lu

l l

Totaal tt



Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

Zet in elk vakie één cijter. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer.

o

o

IHage-Barendregl.
M N (N4aarke)

a q
i

van der Eijk,
PJ (Pie0

I3Lagerwaard
J. (Han)

4Sommeling
C (Co4

0
5wesdorp,

M. (Michelle)

6Vos,
J. (Jan)

7Warnaer,
J P (Jan Pieler)

\
Oudijk,
M. (Marianne)

Jacobs.
PE. (Petra)

10

I

Teíouw.
P (Peleo

Beedrjk.
D. (Dirk)

12van den Brink.
G. (Geu()

ïTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I
l

l
_.1

l

8

11

-t

I
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Zel ln elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

o

1Canton.
B lBaít) I 3

I2Klompenhouwer
L.M (Lisa)

1 +
3van de Peppel.

S. (Sabrina)

1
van Broekhoven-van Mierlo, 4

R.N.D. (Renate)

q5Onderdelinden
S E (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon,
C. (Cees) 1

7den Boer,
R.A A (Robert)

8Faber,
A. (Alex)

9Bekkers.
A J Í (Lydra) 2

10
van der Holsl.
D. (Danielle) 2

3l'lGíoenewege,
PJ L (Pieteí)

F 2

Lijst 12 Partii voor de Dieren

-.+

ltl

Totaal l l



6
2Kegel.

FJ. (Fred) (m)

3Meijeí,
P. (Patrick) (m)

4uen Zeelen
F.P (Frans)(m)

Liist 13 JA21 Pag.17 van 20

zet in elk vakje één ciiÍer. Eegin rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèí

Boos,
S.M. (Servaas) (m)

o

o

1

1 It 5t.)

]J
l___t_

I

Totaal trl



1StÍuijs,
J.P (John) (m) L

1
2Kweekel.

A A. (Adí» (m)

3Daamen.
J K (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts, met hel laalste cijler

o

o

E

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Totaal l



u
'|

van Buuren,
M J (Meindert) (m)

2Jansen,
R. (Roberl) (m)

3Btonwasser,
lV.E J (Nilarc) (m)

L
4de Jong-Kamst

S. (Sharon) (v)

3
t

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

Zet an elk vakje één cijter. Begin rechls , met hel laatste cijter.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van deí Velden
P (Peteí)(m)

Dedert,
W.J (Wybren) (m)

6

o

o

T

___r ITotaal
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

o

o

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

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

ro Auf l5 Itr aí^ th-,*l-,illo) Auf t^-O,a Q!^

tt. bPh l.t t Qo sL.--jr.r.oJ uoer Í3BB
I

ls eÍ voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lÍst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lUst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil


