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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 Waterscha p Hollandse Delta

1a Ste m bu rea ugegeve n s tijdens stemminq
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@

1b Stembureaugegevenstijdens!C.l!!.ng(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaat

Datum 5 2c>2b è 1
WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

,5(De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr D6 telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bijde zitting aanwezig was
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3. Aantal toegelalen kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen. volmachtbewíjzen en kiezerspassen in bijA, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

c (

(

B ,/ 3

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljetlen tellen en beoordelen.
Het aantal getelde slemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kíezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

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

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

E 1
F )

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

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

7rfi urr ) Ga dan door naar rubriek 6.
UÈ-ln s Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties

heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hierondeí hel aanlal keer dat de onderstaande situalies zich hebben vooígedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vemeld hieronder de anderc veÍklaingen en hel aanlal kear dat deze situalies zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelike verklaingen voot het verschil
Vemeld hieronder hel aanlal keeí dal ale onderslaando silualie' zich hebben voorgedaan

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 andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet de andere verklaingen en hel aanlal keet dat deze situaties zich hobbon voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilik bereíkbaar,
er staat meer dan èén persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niel 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 reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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

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

Etgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelm atig hede n en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiczers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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g!3Ë U vult in rubriek I alleen de namen in.

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

Namen stembuíeauleden

!
\( -!L

o \i,,.r \r L. rL re-I r.5a,-

\(o

P^-r,tre,.-. \t^W--*

o

8. Stembureauleden aanwezlg bU de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de telling aanwezig zin.
Dat zin in elk geval de vootzitter en minímaal twee andere stembureauleden.

A, 
^ 
rÀ,<_ àL_.,.,^_,..,-/líI

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.

Liislnummeí en Liislnaam

o

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

í Waterschapsparti, Hollandse Delta 2 L.l

2WD

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) tq
4 50PLUS

j
5 CDA

/1I
6 Hollandse Delta Natuurlirk

7 Water Natuurlijk 7
I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) /
9 ChristenUnie \

í0 AWP voor water, klimaat en natuur
'-
)

íí BBB g

í2 Partij voor de Dièren
,tt

13 JA21
0

í4 GOUD

í5 Belang van NedeÍland (BVNL)

Totaal:
I q

-T-l

l
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A



Pag. 1 van 20

=À=

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

I 7
Proces-verbaal

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o 1_/ Cí

Naam

Tafelleider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

4
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Waterschap Ho[landse Delta



Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in

Nummer stembureau (l c,'t ?, '],
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau b€trefr, vult u dat in)

1. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) a zj
A írr

(l c

11

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld door het gemeenlelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E 8?
F a L
G o

a Het totaalaantal getelde stembilietten ( E + F + G = H )

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

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het veÍschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

§ Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verdeÍ met het vervolg van rubriek 3

Pagina 2 van 20

Uitkomsten per stembureau

Aantal geldige kiezerspassen O

Hea aantal tol de stemming loegel aten kiezers ( A + B + C = D ) D

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

H Ra\
'Tel v@r dit onderdeelde aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.
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NaaÍ aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelUk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dil stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2 é,r
8.2 z3
c.2 ()

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenlelijk
stembureau. Tel 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) gelijk?

17
o.2

o
tr Ja. Ga veÍdeÍ met rubriek 4

C Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

,§ 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. VeÍmeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zijn.

.)L

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring vooí het verschil?
(vemeld hiercndet de anderc veÍklaringen en hoe vaak 6r sprake van was)

2 dla,r4R,,;LBrtaz

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

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

2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetroffen?

É Nee

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

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

vezegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeesteÍ en wethoudeÍs/het bestuurscollege

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

O

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

(AÍhankelijk van het aantal kandídaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagína's

o



Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

O

25

L

Moorman.
C (Chris)(m)

26

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

28Westbroek
H (Henk) (m)

van Rhiin-
de Geus,
L íLenv) ív)

B
1Sjoukes,

W.A (Wim) (m)

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

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

Wesdorp.
A A {Arie) (m)

3

4

I

5van Brugge,
PM.J. (Paola)(v)

6Octeílee.
R.J.B. (Rob)(m)

t Í

de GraaÍl-
van Lilh
K J. (Karen)(v)

Kumas.
F (Fatrh)(m)

7

I

ISpeelman,
M (Mart) (m)

10van Egmond,
W.A. (Willem) (m)

11Smulders-Eveís.
B J. (Rosalie)(v)

Heijndijk
H (Bert) (m)

Kromhout.
M. (Maarten) (m)

12

13

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

't5
Veíhorst,
Y (Yvonne) (v)

16Janssen,
À,4 P. (lvlarcel) (m)

17de Snarjeí,
J. {Jan)(m)

18KÍajenbrink-Meinds
J. (Janneke) (v)

de 8íuine.
N4.W. (Wilma) (v)

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

21

20

Vermeer,
A (Alice) (v)

D W.C. (Dion) (m)

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

.L
ïSubtotaal 1 Subtotaal 2

ïTotaal (1 + 2)

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

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

I

29

14

19

III



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

a

O cl o L
Ivan Ooíschol,

J.J.M. (Frank) (m)

0 C) (
Peeterman.
TA G (Theo)(m)

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

2

J

4

van Ditmaís.
T E (Teíy) (v)

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

6BoendeÍ
H.D. (Heleen) (v)

DrÈsprong,
J W.J. (Jan Willem) (m)

Goudriaan.
R (Richard)(m)

7

8

IWilbrink.
J (Jorinde) (v)

10Speters.
D (David) (m)

1lN@rdeÍmeeÈSwemmer
M.C.A. (ïlneke)(v)

12

M L (Maíjn) (m)

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

14Boom,
W.M (Werner) (m)

de Graad,
H A (Henk) (m)

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

16

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

van Arkel.
P (Peler) (m)

18

19Ouwerkerk.
A (Aar) (m)

lo OL OTotaal

15

't7

I



I 0
1Wiersma-

den Dulk.
H H {Hennie) Ív)

2van Lammeten.
J. (Joris) (m) I

I
3Veíbeek,

J. (Johan)(m)

4Levense,
T (Tom) (m)

L5S{fiaap,
W. (Wíze) (m)

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

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

')
J

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

9Robbemond.
J M. {Jan) (m)

10Stengs-Nijho{,
J (Hanneke) iv)

I
't1

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

12van Slijn,
B (Bernhard) (m)

13Kickert-Schotting
D.A. (Dorien) (v)

14Geerlings,
H (Haríy)(m)

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , mel het laatste cljíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.7 van 20
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Zel ln elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Scheijndel.
ANM (Nico)(m)

Zondeívan.
N.M. (Natasja) (v)

Velders,
tí C. (Riet) (v)

Pag. 8 van 20

2
2

o

o

Lajst 4 SOPLUS
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.'l
L.

IWinkels.
B.B.TÍ (Bíanco) (m)

2Wegman,
G.J [r. ([.4arijn)(m)

Hartmann
J J M (Josephine)(v)

4van den BeÍ9.
H (Henk) (m)

de Klerk,
A. (Aíie) (m)

6Oostenriik,
TC (Theo)(m)

7van Gelder
L A (Leo) (m)

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

Ivan deí Heijde-Keijzer,
Il ([,larcella) (v)

10van de Pol.
L4 (Max) (m)

1'lvan der Schaal.
D. (Dirk) (m)

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

13Kerjzer-Westhoeve
E B (Liesbeth) (v)

14van der Velde,
J C J. (Joar) 1m)

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

16Boeteí,
J.P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA
Zel ln elk vakie één cilrer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.9 van 20
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Liist 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.10 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Pikaarl,
L. (Leon) (m)

Huber.
J. (Johan)(m)

26

o

o 43

1de Suner- Besters,
i,4.J (Rra) (v)

2Steehouweí.
H J. (Henk)(m) o o I

van À,4aurik-de GraaÍl
M.J. (Mario)(v)

4Oveíwateí.
L.A. {Leen) (m)

5Klapwiik,
J.D.B (Jurqen) (m)

6van Nes-
de Man,
P (Petra) (v)

van der À/|eeí,

R C.J.H. (Rob) (m)

8Boelhouweí,
N.P (Nathalie)(v)

Ouak,
A. (Aart) (m)

Faber,
J (Jacob) (m)

10

9

11Benders,
J PH M. (Jos)(m)

Olijve,
K. (Bien) (m)

13Bosman.
C.J (Celeste) (v)

14den Hollander.
C A. (Kees) (m)

Heiindijk,
t'.4. (Maarten)(m)

í6Sleehouwer,
M A. (Mjchel) (m)

17Middendoíp,
W A.A. (Wim) (m)

18van Stappen.
A (Aíe) (m)

19Doedens,
E H (Eimert) (m)

20Arnold,
E.B (Ed) (m)

Klooiwijk,
P {Pleun)(m)

22Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

23van Maurik.
S.C (SiÍnon) (m)

24Hollerhues
FW (Frank) (m)

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

27Schep,
J (Jan) (m)

Roodzand.
J. (Johan)(m)

29

Raad,
l. (les) (m)

30van de Zande,
F. (Ferdinand) (m)

3lVíijenhoek,
W.C. (m)

32Biemond.
W (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)

Sleehouwer.
M (Nraíian) (v)

33

35van Mauíik,
A L (Adrie) (m)

36den Díijveí,
N A.J (Jan) (m)

37Kloet,
A. (Adriaan) (m)

Schelling.
G.J (Berl) (m)

Boender,
H (Henk) (m)

39

38

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

von Burg,
A.R (Alexande0 (m)

40

41

(-, o D I O ö C) r\

o ö o o \

o

12

21

l

l
ll

i
I

7

í5

l

E
tr trSubtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één cijrer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema.
A (Anne) (m)

Wilkens-
van Geloven,
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KB Konnre

2

3

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst,
E P (Eínst) (m)

A.E (Anneke) (v)

Bouwer-
van Schie

26

31

33

35

o

KorÍ,
W. (Wiesje) (v)

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

Femke

Senese.
L (Lennaíd) (m)

32

34

Kruit,
R. (Rik) (m)

o

ö

27Gielbert.
L. (Leo) (m)

Verhagen,
D J. (DiÍk) (m)

N4eskeí,

C (Cees) (m)

28

29

30Zilverberg,
L (Bartjan) (m)

36Briggeman,
T.N4. (Íheo)(m)

37Brouwer,
A (Aaíd) (m)

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

39van tZelÍde,
C. (Kees) (m)

40Boot,
G. (Gerben)(m)

41Scherberjn,
P P (Fip) (m)

van Buígel,
D. (Dirk) (m)

Steegh,
J PR.M. (John) (m)

44Klok
l.É (les) (m)

45Mout,
P (Piet) (m)

46van der Pol-Loomans.
L. (Lies) (v)

Schuurmans.
TJ C (Theo)(m)

48Kalkman
R C. (Raymond)(m)

49Rood,
E.C. (Elane) (v)

50Kievil,
J. (Joost) (m)

o o d

o a o t

r) t

van deí Hoíst,
S J.J. (Servaas) (m)

Pater-von Wasserlhal
M J (Marian) (v)

4

5

6Lucas.
B. (Beyer) (m) ()

7de NeelScholte
M. (Miriam) (v)

8Hopman,
M (Mark) (m)

de LootÍ.
A E (Arend) (m)

L)

Hottinga,
ÉH.H. (Folkert)(m)

Koorjman,
A. (Aíie) (m)

10

11

van den Bogerd.
P (Pete4 (m)

Tanis.
PE. (Peggy) (v)

12

13

14S achter.
E J (Ellen)(v)

15Rietvelt,
VS. (Vincent) (m)

Kleinpaste,
G J (Gertjan) (m)

16

17

18

19

20

van den Berg,
M (tíanon) (v)

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

2l

23

24

22

van Dorl.
I lvl. (lneke) (v)

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

Blauw,
N (Nrenke)(v)

Blokhuizen.
A B (Alfred) (m)

o D t
Totaal (1 + 2)

25

I

van der Ree
A H (AÍne) (m)

í

42

47

K,k,
M (Rinus) (m)

Fousert-Poedeí.
C M.C. (Claudia) (v)

tl

t c ;FII;I'Subtotaal I Subtotaal 2

;r;Ff"hl



1de Jong,

2Staat
B (Bert)

3Visseí,
M.L (Thijs) 1

4van den Berg,
A.PJ. (Albert-Jan)

5Grinwis,
PC (Peteo

6l-louweling
A (Adri)

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

8Breedveld,
J S. (John)

9Hoogendoorn,
P (Pele4

10Kardux
A J (Aren-Jan)

1'lvan der Linden,
A (Arie)

12Lekkeíkerk,
F.J. {Fraok)

't3
van Gurp,
A Í (Adrie)

14Matze,
J K (Johan)

15Kranendonk.
P (Pete0

16Born.
A G.M (Marco)

17den Besten,
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
ÍA. (Teunis)

Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechts , met het laatste cijleÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.12van20

o

o

1

.l

Totaal



4
1Scheermeijer

H.J P (Harry)

2Veíkaik,
J W. (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4Schnerder,
W. (Willem)

5Oostra.
A (AÍjen)

6Tanis-Keijzer
P lV (Elma)

7de Moed,
L4.J (Rini)

Houlman,
E E (Erica)

Iden Hollander
D. (Oirk)

10Tebrugge,
B J (Beínard)

1'lvan Heemst,
J.PC. (Stan)

12Hoek,
G.[L (Gerto)

13den Hartog,
J (Johan)

14Pipping,
C M (Conny)

15Spaans,
E J M (Erik)

16Bestman.
D J. (Drrk Jan)

17La Rose.
M.B. (Maikel)

18Grinwis-Driesse,
M N (Miranda)

l9van der Ouiin Schouten.
J (Jacob)

20Koornneeí.
M C (Marco)

21Sie6,
S.J. (Selkin)

Robijn,
P (Piet)

23Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

Liist 9 ChristenUnie
Zel in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaainummer

Pag. 13 van 20

o

o

1Totaal

I

22



Ivan Zerjl.
FJ (Fokke) (m) I

2Kraaij,
R (Buud) (m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B.J. (Bernadette)(v) i

4Píhs.
FJ. (Fred) (m)

I

5Troost,
I (lna) (v)

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

IIII

Laist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaainummeí

Pag. 14 van 20

o

o

Totaal -I-TTTí



o C)

,|
Hage-Barendregt,
M.N. (Maaike)

2van der Eijk,
PJ (Piel)

3Lagerwaa.d,
J (Han) O o ö I

SoÍnmeling,
C (Coo

5Wesdorp,
M (Mrchelle)

6

J (Jan)

7Warnaeí,
J P (Jan Piete0

8Oudiik,
tí ([Iarianne)

IJacobs,
PE. (Pelra)

10Terlouw.
P (Peteo

11Reedrjk.
D. (Dirk)

12van den Brink
G. (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

o

ott

4

I ------]--------.1

L

Totaal ;ttT ofg



1Canton.
B. (Baít)

o
t)

I

2KlompenhouweÍ,
L M. (Lisa)

l

3van de Peppel,
S. (SabÍina)

van Broekhoven-van Mieílo, 4

R N.D. (Renale)

5Ondeídelinden.
S E. (Suzanne)

Vendeíbos'Lambinon,
C. (Cees)

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

8Faber,
A. (Alex)

IBekkers,
A.J T (Lydia)

10
van der Holst.
D íOanrelle)

1'lGroenewege.
PJ L (Pieteo

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zet ln elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandldaalnummer

Pag. 16 van 20

a

o

-l----------_

Totaal il



D 0 () "L
1Boos.

S M (Servaas)(m)

2Kegel,
FJ. (Fred)(m)

3Moijer,
P (Patrick) (m)

4va Zaalen.
ÉP (Fíans)(m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met hèt laatsle ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.17 van2O

o

o

C) () ?_(-) O

+
1

Totaal



1SÍuijs,
J P (John)(m)

2K,.reekel,
A A (Adr.) (m)

3

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Tolaal

lDaamen.
lJ K (Jacques) (m)



Ivan Buuren.
M.J ([reindert)(m)

2Jansen.
R. (Robert) (m)

3Bíonwasser,
L4.E.J (t/'tarc)(m)

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

1
5van deí Velden.

P. (Peter) (m)

6Dedert,
W.J. (Wybíen) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

1Totaal



Pag. 20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

a

o

E Nee Wc- UQt? L A

E Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
slembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


