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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, locatio en openingstiiden

Dag Maand

:c0

f---l

1b Stembureaugegevens tijdens §!!jgg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaar Íjd (van - lol)

Adres/localie slembuÍeau

z0z-\
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

AdrcsJlocal€ slembureau Dag Maand

Op6^ingslildon (van - lol)

Openlngstijden (van - tot)

o

a
5 2\ c

)ueer 7t /§- ol

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Datum:

WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

&De telling vond in het stemlokaal plaats.

C DB telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatiel
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Houd per slemburcaulid de tiiden bijwaarop het lid bijde zitting aanwezig was
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bijA, B en C.

Tel bij D de aanlallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geld i9e kiezerspassen

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

57T)
B 56
c o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E ó,CI
Aantal bla nco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

F E

o

G L
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ID

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.

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H )
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

S ruge > 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 ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het varschil
Venneld hieíondet hel aantal keer dal de ondorslaande silualies zich hebben vooryedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(vermold hioronder de anderc verklaringen en hel aantal keet dal deze situalies zich habben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor hel verschil
Vénneld hiercndeí hel aantal keer dat do ondoBlaando silualies zich hebben voorqédéan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keÍen dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vafinald hieronder de anderc ve*lanngen en hél aanlal keeí dat deze situalies zich hebbon voorgadaan)

Aantal keÍen 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 kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeil|k 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 resultaat van do telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als hel stembureau het niet eens is met 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

7. OnÍegelmatighedenofbljzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden 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, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmaligheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle slembureauleden die bijde telling aanwezíg zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal lwee andere stembureauleden.

glgpJ U vult ín rubriek I alleen de namen in.

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

h
Namen slembuÍeauleden

&h

o 0 len

1 Jsrna c>\\rr

r\I

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

lQrs (r:orr<,ll-1 I

I2

3

4

5

6

7

n tftnr.)1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

en L jstnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

I 51 Waterschapspartij Hollandse Oelta

q2WO

+ Z3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

04 50PLUS
/)
L

1
L5 CDA

Hollandse Delta Natuurliik 1 h6

5 j7 Water Natuurlijk

8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) I

9 ChristenUnie 7 5
í0 AWP voor water, klimaat en natuur q

í1BBB ,q E

5 5í2 Partii voor de Dieren

t, I't3 JA21

7,I4 GOUD

b t'15 Belang van Nederland (BVNL)

IIIIIIIIIIIII

u

I

Ii
Totaal 6 I a
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

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

Teltafelnummer

7)C

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

5
o
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Coördinator tethat
(bij telverschilten)

Lu,cre nng {-Oqqs

,4/l*ku Pa$hadi
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk dèze bijlage in.

Nummer stembureau

Vul hierondor de aantallen in zoals vastgesteld door het slembureau (zio rubriek 3 van het prcces-verbaal van
het stombureau).

o

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

A 57o

c o
Het ean,al toa de stem ming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

B 50

2. Aantal getélde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het aolaalaantal getelde stembiljeíen ( E + F + G = H )

' Tel voor dil onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebrachl bij elkaar op.

a

É

F q
G l

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

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

I Ja. Ga verder met rubriek 4

fl Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dal 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

5o c-
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau b€trsft, vult u dat in) 

-

1. Aantal toegelaten kiezers

D
I

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar líchaam.

H
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NaaÍ aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelrk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnièuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of vía 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 hel gemeentelij*
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?

a
C Ja. Ga verder met rubriek 4

C Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zrn 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.

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? I
Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt? I

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hierondet do anderc veÍklaingen en hoe vaak et sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklarinq voor het verschil?

o.2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachlbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofÍen?

{, llee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuuÍscollege

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list éen of twee.)

Zie volgende pagina's

o



,|
Sioukes
W A (Wim) (m)

a2 I
Rij6dijk,
C.L.K. (Cicilia) (v) )

3Kalle.
J H (Hans) (m)

4wesdorp.
A.A. (Arie) (m)

t L5van Brugge,
P lVl.J (Paola) (v)

6Ooslerlee.
R.J.B. (Rob)(m)

7de GraatÍ-
van Lith,
K J (Kaíen)(v)

8Kumas,
F. (Fatah)(m)

\
9Speelman,

M. (Mari) (m)

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

't'l
Smulders-Evers.
B J. (Bosalie)(v)

12Heijndijk,
H {Bert) (m)

13Kíomhout.
M (Maarten) (m)

l4Boeren-de Snaijer,
A A.A (Anneke) (v)

15Verhoíst,
Y (Yvonne) (v) i

16Janssen,
M.P (Marcel) (m)

17de Snaijer,
J. (Jan) (m)

18Kíajenbíink-Meinds.
J (Janneke) (v)

19de Jonge,
J.M.M. (Jos) (m)

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

21van deí Sluis.
B H (Bas) (m)

22Vermeer,
A. (Alice) (v)

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

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

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

Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechls , met het laatsle cijler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Westbroek,
H (Henk)(m)

van Bhiin'
de Geus.

Pag. 5 van 20

28

29

L

o

o

26líoorman.
C. (Chris)(m)

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

I

ulSubtotaal 1

Totaal (1 + 2)

]- _

lllltlSubtotaal 2

l€15



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

2van Oitmars.
Í E. (Teíy) (v) t,

LPeeterman,
TA.G (Theo) (m)

\
4Veenhuizen.

H B (Bertine)(v)

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

I

I

6Boender.
H D (Heleen) (v)

7Driesprong
J.W.J (Jan willem) (m)

Goudraaan.
R (Richard)(m)

LWrlbrink
J (Joíinde) (v)

10Speteís,
D. {Oavid) (m)

't1
Noordermeer-Swemmer
M C.A. {ïneke) (v)

12van de Vreede.
M L. (Maíijn) (m)

13Berning-
Van Oostveen.
C.N4. (ïni) (v)

14Boom.
W M. (Werneo (m)

Í5de Gíaad.
H A (Henk) (m)

16de Kool.
AJ (Aad)(m)

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

18van Arkel.
P (Pete0 (m)

19Ouweíkeík.
A. (Aa0 (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. ó van 20
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Z 1
íWiersma-

den Oulk,
H H iHennie) Ív)

2van Lammeren,
J. (Joris) (m) ?

L3Verbeek.
J. (Johan)(m)

4Lievense,
Í. (Tom) (m)

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

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

7van deÍ Linden.
C.A.C. (Lieke) (v) \ I

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

Bobbemond
J M (Jan)(m)

't0
Slengs-Nijhof,
J. (Hanneke) (v)

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

't2van Stijn,
B. (Bernhaíd) (m)

13Krckert-Schotting,
D.A. (Doíien)(v)

14Geeílings,
H. (Harry) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr
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L a'\
CJ

1van Scheijndel
A N.M (Nrco) (m)

qZondervan.
N M (Natasia)(v)

Velders,
M C (Biet)(v)

.)
5

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 20
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1Winkels.
B B ÍT. (Branco) {m) 9

2Wegman.
G.J.M (Mariin) (m)

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

4van den Beíg,
H. (Henk)(m)

5de Klerk,
A (Arie) (m)

6Oostenrijk,
TC (Theo) (m)

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

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

van der Heijde-Keiizeí,
M. (Maícella)(v) 1

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

't1
van der Schaal.
D. (Oirk) (m)

12van deí Pols,
L.C.P (Leo)(m)

KeÍzer-Westhoeve,
E B. (Liesbeth)(v)

14van deí Velde.
J.C J. (Joar) (m)

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

16

II

Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts , met het laalste cijler.

Naam kandidaai &
kandidaalnummer
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Boeteí,
J P (Jan) (m)

13

w4



1
I

I

Steehouwer.
H J (Henk)(m)

ven Maurik-de GraeÍí
M J (Marjo) (v)

2

3

Overwaler.
L A. (Leen) (m)

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

van Nes-
de Man,
P {Petra) ív)

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

IBoelhouwer.
N P (Nathalie)(v)

Ouak.
A (AaÍl) (m)

Faber
J. (Jacob){m)

10

I

L

llBenders.
J.PH.M (Jos)(m)

12Olijve,
K (Rien) (m)

Bosman.
C J (Celeste)(v)

den Hollander
C A. (Kees)(m)

13

'14

15Herjndiik,
M (Maarten) (m)

l6Sleehouwer.
M.A. (Michel) (m)

17Mrddendoíp,
W A A. (Wim) (m)

18van stappen,
A (Arie) (m)

l9Doedens,
E.H. (Eime() (m)

20Arnold.
E.R. (Ed) (m)

21Klootwijk,
P (Ple'rn)(m)

22Pannekoek,
w (webe) (m)

23van Maurik.
S.C. (Simon) (m)

24Holterhues.
FW (Frank) (m)

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

Liist 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutteí- Beslers,
i,4.J (Raa)(v)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

HoÍstmeieÍ,
P H. (Piei Hein) (m)

Raad.
I (les) (m)

26

Roodzand.
J (Johan)(m)

28

30van de Zande
F. (Feídinand) (m)

Víijenhoek,
wC (m)

Biemond,
W {Willem) (m)

32

31

o
de Vogel,
J. (Jan)(m)

Steehouwer
M. ([,1arian) (v)

o

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

Pikaart,
L. (Leon) (m)

Huber,
J. (Johan) (m)

I

Schep,
J (Jan) (m)

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

Kloet,
A (Adriaan)(m)

36

38Schelling,
G J. (Bert) (m)

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

von Burg,
A.R. (Alexande0 (m)

41

39

40

Boendeí,
H (Henk) (m)

aSubtotaal I

Totaal (1 + 2)

'|

27

294

5

6

7

+

I
t

Subtotaal 2



L Ll1Mollema,
A. (Anne)(m)

2Wilkens-
van Geloven,
K.R. íKonnie) ív)

el
3

\ b
4van der Horst.

S J.J. (Servaas) (m)

5PateÈvon Wasserthal,
M.J (Nlarian)(v)

7de Neef-Scholte.
M. (Mirjam) (v) 7

IHopman,
M. (Iraík)(m)

Ide Loofi,
A.E. (Arend)(m)

10Hottinga,
F.H.H (Folkerl)(m)

11Kooijman,
A. (Arie) (m) 1

12

13Tanis,
PE. (Peggy) (v)

't4SlachteÍ,
E J. (Ellen)(v)

Rietvelt,
VS. (Vincent) (m)

16van den Berg,
M. (Nranon) (v)

Kik,
M. (Binu§)(m)

\
't8

Fousert-Poeder,
C.M.C (Claudia) (v)

t9Kleinpaste,
G.J. (Gerljan) (m)

20Gast,
J A. (Bon) (m)

21van Doít,
l.M. (lneke)(v)

22Ruiter.
H J.W. (Hein) (m)

23Blauw,
N. (Nienke)(v)

24Blokhuizen.
A.B. (AlÍred) (m)

25van den Hout,
A.Y (Annemarie) (v)

Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26Baaphorsl,
E P (Ernst)(m)

27Gielbert,
L (Leo) (m)

28Verhagen,
D.J. (Diík) (m)

29Mesker,
C (Cees)(m)

30Zrlverberg,
L (Bartjan) (m)

31van der Ree.
A.H (Arne) (m)

32

A.E. (Anneke) (v)

33Bouwer-
van Schie,
F. ÍFemke) (v)

Seriese,
L. (Lennard) (m)

Kíuit,
R (Rik)(m)

36BÍiggeman,
T M (Theo) (m)

Brouwer,
A. (Aard)(m)

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

39van'tZelfde,
C. (Kees) (m)

40

Scheíbeijn,
P P (Flip) (m)

42van Burgel,
D (Dirk)(m)

43Steegh,
J. P.B.M. (John) (m)

44Klok,
l.F. (les) (m)

45Mout,
P (Piet) (m)

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

47Schuurmans,
IJ.C (Theo)(m)

48Kalkman.
R.C. (Raymond) (m)

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

50Kievit,
J. (Joost) (m) 7

ï q 1

5 )Totaal (Í + 2)

KorÍ,
W. (Wiesje) (v)

Lucas,
R (Reye0 (m)

van den Bogeíd,
P (Peter)(m)

15

17

Subtotaal 2

Boot,
G. (Gerben)(m)

41

Subtotaal 1



I1de Jong.

2Staat,
B. (Bert)

3Visser
M L (Thijs)

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

5Grinwis,
PC. (Pete0

HouweIng.
A (Adri)

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

8Breedveld.
J S (John)

IHoogendoorn,
P (Peter)

10KaÍdux.
A.J (Aren-Jan)

11van deí Linden
A. (Arie)

12Lekkerkerk.
FJ (Frank)

't3
van Gurp.
A T. (Adrie)

l4iratze,
J.K. (Johan) I

15Kranendonk
P (Pete4

16Born,
A G.M (Marco)

17den Beslen.
A J (Aarl-Jan)

18Stoop,
T A. (Teunis)

Liist I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Began rechts , met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.12van20

o

o

\

ïïï

Totaal rl



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

\ L1Scheermeijer
H.J.P (Harry)

2

3

Verkaik,
J W. (Job)

Goeree,
A (Andie) *

4Schneideí,
W. (Willem)

5

)
Tanis-Keijzer
P 14. (Elma)

7de lvloed,
M.J. (Rini)

8Houlman,
E.E (Erica) i

Iden Hollander.
D. (Dirk)

Tebrugge,
B J. (Bernard)

van Heemsl,
J.PC (Stan)

10

11

12Hoek,
G.M. (Gerto)

13den Hartog,
J. (Johan)

14Pipping,
C.M. (Conny)

15Spaans,
E.J.M. (Erik)

16Bestman,
D.J. (Dirk Jan)

17La Rose,
[,1.8. (Maikel) (",

't8
Grinwis-Driesse,
M.N. (Mrranda)

19

Koornneeí,
M.C. (Marco)

L
2'lSies,

S.J. (Setkin)

22Robijn,
P (Pie0

23Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

5Totaal

Oostra,
A (Arjen)

6

van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20

Z



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.14 van 20

o

o

L
1van Zeijl,

F.J. (Fokke) (m)

2Kraaij,
B. (Ruud) (m)

van der Heiden-vanderBlom, 3

B.J. (Beínadette) (v) b
Prins,
F.J. (Fred) (m)

5Troosl,
l. (lna)(v)

van Zeijl,
B. (Bas)(m)

Totaal

4

ry



,1

Hage-Barendregl,
[,1.N (Maaike) n

2van der Eijk,
PJ. (Piel)

3Lagerwaard
J. (Han) !i

4Sommeling,
C. (Co0

7
5Wesdoíp,

M (Michelle)

6

J (Jan)

7Warnaer.
J P (Jan Pieler)

IOudilk,
[.4. (Marianne)

Jacobs,
PE. (Petía)

510Terlouw,
P (Peter)

í1Beedijk,
D (Dirk)

12van den Brink,
G. (Geud)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

q q

3
6
l-L

+L

Totaal L



1Canlon,
B (Baít) ') a

f2Klompenhouwer
L M. (Lisa)

3van de Peppel.
S. (Sabrina)

I

4van Broekhoven-van Mierlo
R.N.D. (Renate)

5Onderdelinden
S.E. (Suzanne)

6venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

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

IFaber,
A (Alex)

IBekkers,
A J.T. (Lydia)

r0
van deí Holst,
D. (Danielle) b

l'lGíoenewege.
PJ.L. (Pieter)

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zel in elk vakje één cijfer. Begln rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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O

o

q

L

Totaal



1Boos.
S M. (Servaas) (m) ï ,l

2Kegel,
FJ. (Fred) (m) 5

qMeiier,
P (Patrick) (m)

4
4van zaalen.

ÉP (Frans) (m)

Liist 13 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hèt laatste cijíeÍ.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

o

a

Totaal ffie



')
1Struils,

J P (John)(m)

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

Daamen,
J K (Jacques)(m)

Liist 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.18 van 20

o

o

Totaal T-[Tl2



,|
van Buuren.
M.J (Meindert)(m) \ S

L2Jansen.
R (Robert) (m)

3Bronwasser.
M.E.J. (Maíc) (m)

4de Jong-Kamsl,
S. (Sharon)(v) 1_

l5van der Velden.
P (Pete0 (m)

6Dedert,
W J. (Wybren) {m) z

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag- 19 van 20

o

o

3Totaal

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)



Pag. 20 van 20

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

tr Nee

Liistnummer en
-naam

Lijsíotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

a

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een ve*laring.


