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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verracht
De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterscha p Hollandse Delta

'1. Stembureau, locatie en openingstijden

'la Stem b u rea ug egeve n s tijdens stemminq

Dag Maand Openingslrtden (van - tot)

a

,1qb ALtrdft Qoeartzuc.t ollZo
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Dag Maand Jaar

Adr€s/local e slembureau

Adíes/localre slembureau

'toL

rb o3 zo2 3 'zl Oo

Openingslrlden (van - lot)

O

í b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Ja?Í Trtd (van-lol)

Datum (l q'>

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

rybe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

t- 2-\ lc'0

[-T--
[T ]

ITI ]



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Vooílellers Achteínaam

Àanwezig op hel slembur€au

Oag Maand JaaÍ ïljd (van - tol)

i4 L()rl e c3 3C r<

tl1 Enoe/ 2c.23 Ob t(
Llqtu Lhan o3 2A'z 3 3c r< \r
LM fe-tLr o3 LÖ,2 3 30

o
Oag Maand Tld (!an - tol)

D--l
[-o.l

I
J )oL3

uc.l AfrSl 1(, t )
I

C Jr'
IC 1o2)

E-l Go-lz u< t4 )ct 7 \ (

TELLERS:

Dag Maand Í!d (van - lol)

o C> c.sL..t rí C/ -> L c L
'7 LO

u'.)

c 5(,
r5 o3

t5 o6
t5

( 5 t'/

J

<) (,

(<-.u '( 

^n.
rí C )( I ()

()5 s-

B )
I

CLrLr.i ?L l?L> I )

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

SHIFT í:

f5a.t^a-r'nn S

t5 zoz 3

3o \ 0

lt \.

SHIFT 2:

r(

r( (,

1ó

[-T-t
[-T-t [-T-r

I

l

[-T---]
T-T-_-] [-T---]

t\ lr O3 [-T--



3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewi.jzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aanta I geldige stempassen 2c:9
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aa ntal geldige 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 het 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

F 5
Aantal ongeld ige stembiljetten G l-u

Totaal aanlal 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

B :oJU
c C)

2q+

4. Aantal uitgebrachte stommen

E La)

2q3

o

Aantal bla nco stembiljetten

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

tr /vEF ) Ga dan door naar rubriek 6.
d lA ) verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande sítuaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vefineld hieíonder het aantal keor dal do onderslaanda sluai]es zich hebben vootgedaan

Aantal keÍen dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat eÍ een andere veÍklaring is voor het verschil
(vermeld hierondeÍ de andere vefulaÍingen en hel aantal keer dat dezo sttuatios zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaíing is voor het verschil

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

Mogel|ke verklaringen voor het verschil
Vefineld hierondor het aantal koer dat da onderslaando siluaies zich hebben vootgedaan

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 hÉtuncleÍ de anderc véd adngen en hel aanlal keet dal deze silualios zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

I

I

I

0

U

6

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

0

0

o



Bezwaren van kiezers6
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de slemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tíjdens 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 mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reaclie op het bezwaar? Noleer die dan ook.

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

L k-r2<,rs r/ornc\zn d{ tq}rqllC nrrcv t/q} Skeun -

o J

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

i&)\l

o
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 on er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging at en hel stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

CLDPJ J IT

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L:gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

r I c\ fflr»t
Namen slembuÍeauleden

Gr eÍ-vL

1Le t

o A Gt irvU i4llóYl5

CL QctL

I cas tn-

(}- l^rL c\-

o

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzítter en minimaal twee andere stembureauleden.

44ll9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-veÍbaal in rubriek 9.

,|

2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LrlslnLrmmeÍ en LUslnaam

a

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

1 Waterschapspartij Hollandse Delta 2 .9

2WD I I
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 6 I

4 50PLUS I o
I

6 Hollandse Delta Natuurliik 5
7 Water Natuurliik Z o
I Staatkundig Gereformeerde Parti, (SGP)

I ChristenUnie I LI

'10 AWP voor water, klimaat en natuur q

11 BBB I )
'12 Partii voor de Dieren

1 q

13 JA21 +
14 GOUD D

15 Belang van Nederland (BVNL) 5

Totaal: 7 3 5

5 CDA o

2
I i
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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 Hol[andse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

q ( -rl

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator telha[
(bij tetverschitten)

o

4 I 6

D1 Vilt
5ari (



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " 
Ll 3(

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) A(L.d. Q-,=>h"/

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld dooÍ het slembureau (zie rubiek 3 van het goces-verbaal van
hel stembureau).

Aantal geldige stempassen A zo1
Aantal geldige volmachtbewijzen (schdfrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 3À)

t Aantal geldige kiezerspassen c c)

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 232
Aantal blanco stembiljetten F í

Aantal ongeldige stembiljetten G Lo

o Het totaalaantal getelde stembiljetle n ( E + F + G -- H )

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bij elkaar op

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

xL Nee, maar het stembureau heeft een veÍklaring gegeven vooí het verschil. Vul hierondeÍ het aantal stembiljetten in dat meeÍ

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

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

L

Z

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

Hrl sb^ L*"",^ L,*Lt sÍ"-.blirl (- "xz.l 
c/t,-l^ ( Zi. ó)

Pagina 2 van 20

1. Aantal toegelaten kiezers

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het gemeentelijk stembureau/stembureau voor hel
openbaar lichaam.

H LL/J

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.



Pag. 3 van 20

Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachlbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembuÍeau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliJk of via ingevulde slem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

4.2

8.2

c.2

Hel aantal tot da slemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aanlal loegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembiljeften (rubiek 2 onder H) gelijk?

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

tr Nee, eÍ zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één ve*laing zijn.

Mogelirke 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?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hieíondet de andere verklanngen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

\""

Noteer híer het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen oí kiezerspassen dat is
aangetrofíen.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandldaat

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudeÍs/het bestuurscollege.
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W A (Wim) (m)

Mooíman
C (Chris) (m)

26

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

27

Weslbroek.
H (Henk) (m)

28

van Rhijn-
de Geus,

29

L Lenv)(v)
van Brugge,
P M.J. (Paola) (v)

5

o I

o
de Jonge,
J M.N,l. (Jos) (m)

r9

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

20

t

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

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

2

3

4Wesdorp.
A A. (Aíie) (m)

Oosterléè
RJB (Rob)(m)

de Graaí-
van Lith,
K J. ÍKaíen) (v)

6

7

10

1l

I

I

Kumas,
F. (Fatih) (m)

Speelman,
[, (Mart) (m)

van Egmond.
W A (Willem) (m)

Smulders"Evers.
R J (Rosalie)(v)

Heiindijk
H (Bert) (m)

't3
Kíomhout.
M. (Maarten) (m)

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

't5
Veíhorsl,
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M P. (Marcel)(m)

Krajenbrink-Melnds
J. (Janneke) (v)

16

17

18

de Snarjer
J (Jan) (m)

van deí Sluis
B.H (Bas) (m)

Vermeer,
A {Alice) (v)

21

22

t

D.W.C (Oion) (m)

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

23

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

Totaal (1 + 2)

1 o

l

ffi

E

l
-l

I

(

T
L
T
q ï

+
-l

ll
+

l
-_l

T

I
I T

ry
E
E

l
l

Subtotaal 1 Subtotaal 2

'E



,van Oorschol.
J J M (Frank) (m) 6

2van Oilmars.
T E (Íeíy) (v) 5
Peelerman.
ÍA.G (Theo)(m) a/

4Veenhuizen.
H.B. (Beíline)(v)

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

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

7Oriesprong.
J W J (Jan Willem) (m)

8Goudíiaan,
R (Bichard) (m)

IWilbrink,
J. (Jorinde)(v) 2

10Speters,
D. (David) (m)

't'l
Nooídermeer-Swemmer.
lV C.A (Tineke) (v)

12van de Vreede,
M L. (trariin) (m)

13Berning-
Van Oostveen
C M (Ílnr) {v)

14Boom,
W.M (Weíne4 (m)

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

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

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

18van Arkel.
P (Peter)(m)

Ouwerkerk,
A (Aa0 (m)

Lijst 2 VVD
Zet ln elk vakje één cijíer. Begin rechls , mel het laatste ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

t

19

Totaal L



2van Lammeren,
J. (Jons)(m) I o

3Verbeek,
J. (Johan) (m) í

4Lrevense,
T. (Tom) (m)

5Schaap,
W. (W)4ze) (m) I

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

I

7van der Linden.
C.A C (Lreke) (v) )

8'l Hoen.
PW. (Petra) (v) L

IRobbemond.
J M (Jan) (m)

10Stengs-NijhoÍ,
J (Hanneke)(v) l

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

12van Stijn.
B (Bernhard) (m)

13Kickert-Schotting
D A. (Doíien)(v)

14Geerlings
H (Haíy) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakje één cijíer. Begin rechls , met hel laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Wiersma-
den Dulk.
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1
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Totaal



1van Scheijndel,
A.N M. (Nico) (m) é

3Zondeívan.
N M (Natasja) (v)

3Velders,
N4.C. (Riet) (v)

(
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rèchts , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

o

Totaal
L__l M



'J
,l

B.B.T.T. (Branco) (m)

2Wegman,
G J M. (Maíijn) (m)

53Hartmann,
J.J M. (Josephine)(v)

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

5de Kleík.
A (Afle)(m)

6Oostenrijk,
TC. (Theo) (m)

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

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

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

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

11van deí Schaaí
D (Drrk) (m)

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

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

14van der Velde
JCJ (JoaO (m)

15van Rossum
N A {Ellen) (v)

't6
Boeteí.
J.P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rèchts , met het laatste cijÍer.
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l-

-t

Totaal [ud



de Suner- Besters
M.J. (Ria) (v)

van Maurik-de GraaÍÍ,
M.J. (Marjo)(v)

1

2

3

Steehouu/er,
H J. (Henk) {m)

4Oveíwateí,
L.A. (Leen) (m)

5Klapwijk,
J O.B (Jurgen) (m)

8Boelhouwer.
N P (Nathalie)(v)

9Quak,
A. (Aart) (m)

I

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

'10

1'l

12

13

Faber,
J. (Jacob) (m)

Oliive,
K (Rien) (m)

Bosman
C J (Celesre) (v)

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

Heijndijk,
M (Maarlen)(m)

14

15

I

'19
Doedens.
E H. (Ermerl) (m)

21

20

22

23

24

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

van Maurik.
S C (Simon) (m)

Holtérhues
F W (Frank) (m)

Arnold,
E R. (Ed) (m)

Klootwijk,
P (Pleun) (m)

van de Linde.
C.B (Co4 (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag, 10 van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Horstmeier,
PH. (Piet Hein) (m)

Schep,
J. (Jan) (m)

Pikaaít,
L. (Leon) (m)

Huber,
J (Johan) (m)

26

I

6

7van der Meer.
B C.J.H (Rob) (m)

o

Sleehouwer.
M.A (Michel) (m)

o
Middendorp.
WAA (wim)(m)

16

17

18

42

van Stappen
A (Ane) (m)

Roodzand.
J. (Johan)(m)

2A

29

Baad,
l. (les) (m)

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

31

30

Vrijenhoek.
W C. (m)

Biemond,
W. (Willem) (m)

34

36

van Maurik.
A L {Adrie) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)

Sleehouweí,
M. (Marian) (v)

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

Kloet.
A. (Adriaan) (m)

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

38

39

40

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

Boendeí,
H. (Henk)(m)

41von BurO,
A.R (Alexande0 (m)

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

I tan Nes-
de Man.
P (PetÍa) (v)

I

l 1

F

Subtotaal 2I I t lIr]
[r []itr
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Zet in elk vakje één cijter. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A. {Anne)(m)

Baaphoíst,
E P (Ernst)(m)

26

2 Gielben,
L (Leo) (m)

27

3 Veíhagen,
D.J (O'rk)(m)

28
KorÍ,
W (Wiesje) (v)

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

4 Mesker,
C. (Cees)(m)

29

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

Zilverbeí9,
L. (Banjan) (m)

30

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

31

o

I
van't ZelÍdé
C (Kees) (m)

Boot,
G (Gerben)(m)

40

Scherbeiin
P P (Flrp) (m)

41

van B0rgë1,

D. (Dirk)(m)
42

o
43

I
Sleegh,
J.PB.M. (John) (m)

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

44

Mout,
P (Pret) (m)

45

van der PolLoomans
L. (Lies) (v)

46

Schuurmans.
Í.J.C (Theo) (m)

47

Kalkman.
R C. (Raymond) (m)

48

Blokhuizen.
A.B. (Alked) (m)

24 Rood 49

E C (E|ne) (v)

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

50

I

I

?

8

I

Hopman,
[/. (Mark) (m)

de Lootí
A E (Aíend)(m)

Lucas,
B. (Reyer)(m)

de NeeÍ-Scholle
M (Mrrjam) (v)

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

van den Bogeíd
P (Pete0 (m)

r0

11

12

Kooiiman
A (Ane) (m)

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

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

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

15

16

17

18

Bietvell.
VS (Vincent)(m)

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

Kik,
M (Rinus) (m)

Kleinpasle.
G.J. (Gertjan)(m)

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

19

20

I

van Oorl,
lM (lneke)(v)

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

21

22

23Blauw,
N. (Nienke)(v)

32

35

33

34

36

A.E. (Anneke)(v)

Bouwer-
van Schie,
F (Femke)(v)

Seriese.
L (Lennard)(m)

KnJt,
R. (Bik) (m)

Briggeman,
T.M (Theo)(m)

Brouwer
A. (Aard) (m)

38Haan,
R. E.P (Rob) (m)

25 Kievit,
J (Joosl)(m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

[wne'as-
van Geloven.
K B (Konnie) (v)

,|

39

Í

I I
E

l
l6

l
l l

I

I

-+

I l
-l
l

[r[rl
fTIzTol

ïl
ISubtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



,|
de Jong. ,)

2Staat,
B. (Bert)

3Vlsseí,
M L (Thijs)

4van den Berg.
A.P J (Albert-Jan)

5Grinwis.
PC. (Peteo

6Houweling,
A (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C.A. (Kees)

IBíeedveld
J S (John)

IHoogendooín,
P (Pete0

10Kardux,
A.J. (Aren-Jan)

11van der Lrnden,
A. (Arie)

12Lekkerkeík,
FJ (Fíank)

13van Gurp,
A.T {Adne)

14Matze,
J K iJohan)

Kíanendonk.
P (Peter)

16Born,
A G.M (Maíco)

17den B€sten
A.J. (Aart-Jan)

18Stoop.
TA. (Teunis)

Liist I Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 12 van 20

O

o

!

------t-----!

t

Totaal a



1Scheermeiier.
H J P (Haíy) ó

2Ve.kaik.
J.W (Job)

3Goeree.
A. (Andie)

4Schneider,
W (Willem)

5Ooslra,
A (Arjen)

6Íanis-Kerizer.
P[.4. (Elma)

7de líoed,
M J (Binr)

8Houtman,
E E (Erica)

Iden Hollandeí.
D (Dirk)

10Íebrugge,
B J (Bernard)

11van Heemsl,
J.PC. (Stan)

12Hoek,
G.M (Gerto)

den Hartog
J (Johan)

13

14

15Spaans,
E.J M. (Eíik)

16Bestman.
O J (Drrk Jan)

17La Rose,
M.B. (Maikel)

'18
Grinwis-Driesse
t, N. (Miranda)

t9van der Duijn Schouten.
J (Jacob)

20KoornneeÍ,
M C. (Marco)

21Sies
S.J. (Setkin)

Robijn,
P (Pieo

23Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

Laist I ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummeÍ

Pag. 13 van 20

o

o

Totaal l-l7Tvl

Pipping,
C N/. (Conny)

3
-[

I

22



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

a

Ivan Zerjl,
FJ. (Fokke) (m) q

2Kíaaij,
B (Ruud) (m)

van der Heiden-van der Blom, 3

B.J (Bernadette) (v)

,1

-)
4Prans,

ÉJ. (Fred)(m)

5T.oost
I (lna) (v) 2

6van Zeijl,
B. (Bas) (m)

qTotaal

E
lI l

_l]_



1Hage-Barendregt
M N (Maaike)

2van deí Eijk.
PJ (Piet)

3Lagerwaard
J (Han)

4Sommeling,
C. (Coo

5Wesdorp
M (Michelle) 2

6

J (Jan)

7

J P (Jan Pieteo

IOudrjk,
M. (l$arianne)

IJacobs,
P E. (Petra)

10Terlouw,
P (Peled

1lReedrik.
D. {Dirk)

12van den Bíink.
G. (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 20

a

o

Totaal

--Ti-- , J-l



)
1Canton,

B (Ba()

2Klompenhouweí,
L.M (Lisa)

3van de Peppel,
S. (Sabíina) \0

4van Broekhoven-van À/lierlo.

R N D (Renate)

6Venderbos-Lambinon.
C. (Cees)

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

8Fabeí,
A (Alex)

9Bekkers.
A.J.Í. (Lydia)

10
van der Holst,
D. (Danielle)

'11
Gíoenewege,
PJ L (Pieter) 3

Lijst 12 Partii voor de Dieren Pag. 1ó van 20

Zet in elk vakje één cliÍer. Begln rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

+

Onderdelnden,

L 
S.E. (Suzanne)

I

Totaal [I-15]



1Roos,
S.M (Servaas) {m) í

2Kegel,
ÉJ. (Fíed) (m)

3N4eijer,

P (Palrick)(m) I

I

Lijst 13 JA21 Pag.17 van 20

Zet ln elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

4

o

o

van Zaalen,

LFP(Frans)(m)

Totaal [[[Ir



1Strujjs,
J P (John) (m)

2Kweekel,
A A (Adri) {m)

3Daamen.
J K (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal al4



1VAN BUUíEN,

M J (irteinderl) (m)

2Jansen.
B. (Robert) (m)

3Bronwasser,
tr, E.J (t\,larc)(m)

4de Jong-Kamsl,
S (Sharon) (v)

5van der Velden
P (Peteo (m)

6Dedert.
w J (Wybren) (m) L

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

íTotaal

I
II
7

I



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

ls eí voor een of meer lijsten sprake van een veÍschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze liist uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembuÍeau?

tr Nee

o

a

Lilstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Reactie gemeenleliik stembureau op het verschil

</ 2-\
"D

t U('el [-.*o\ q]aA l"* SL'-e'*-

É'-Ja -, Vul de navolgende tabel in en geef zo mogetijk een vetulaing.

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembu reau


