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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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

'la Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/localie stembuíeau

5el

AdÍes/localie stembureau

t{\nl11.1Yp^ ra 13O I4 C aoLi o')li o

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

Dag Maand

Dag Maand

Openrngsluden (van - tot)

Openingsliiden (van - lol)

oo

o

o

rt

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ TUd (van - tot)

Datum IJ S\ LL \r> 1_l ï,

waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

'ADe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

41
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VoorlelleÍs AchleÍnaam Ttd (van - lol)
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2. Aanwezigh€id stembureauleden

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

SHIFT í:
Aanwezig op hel slembureau

Dag Maand Jaaí

01h o

\s
\1

1o
r,r "l 3a

c, 1

O1

TELLERS:

T d(van-tol)
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Vul hieronder de aanta en geldíge stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bil D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen c i

Íelop +

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aanlalgetelde 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

Aantal blanco stembiljetten F t1

Aantal ongeldige stembiljetten G lL

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

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

o

ll9
B t(

t (Y

E lso

\at
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3. Aantal toegelaten kiezers

o

4. Aantal ultgebrachte stemmen

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

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
qJA ) 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

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercndet hol aanlal keq dat do ondorstaande situaties zich hèbben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vemald hieÍonder de anclere ve*lanngen en hel aanlal keet dal deze s uaties zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiUetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

o
Mogelijke verklaingen voor hel verschil
Veímeld hiercnder hol aanlal keet dal de onderstaande situaties zich hobben vootgedaan

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeÍt ingeleverd L
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(voímeld hiercnder de andeíe verklanngen en het aantal koer dal dezo siluaies zich hebben vootgedaan)

Krt\«t0 ttt i

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

I



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanlyezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oí opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: hel stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens 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 kiezerc 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.

LgtgD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmaligheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, hel brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@tggi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig hede n en bijzonderheden
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de te ing aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen stembuÍeauleden

o

o
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrjstnummeí en Lrjslnaam

o

o
Totaa l: Y § §

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I Waterschapspartii Hollandse Delta
I

§

I t
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,q ,
4 50PLUS o
5 CDA l
6 Hollandse Delta Natuurlijk I f
7 Water Natuurlijk } 5

8 Staatkundig GeÍeformeerde Partii (SGP) ) L
I ChristenUnie L L

í0 AWP voor water, klimaat en natuur I L
11 BBB I 1
í2 Partij voor de Dieren 5 l
í3 JA21 ) {
,I4 GOUD I

15 Belang van Nederland (BVNL) l

(

2WD

F
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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
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=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

5
o Proces-verbaal

Waterschap Hollandse De]ta

Dee[ B

In te vutlen door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

a {rí t
Naam

Tafetteider

Tafelcontroteur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)
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= R . V<a*tr-rA'i

h
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Vul voor elk stembureau afzondèrlijk deze bfilage in.

Nummer stembureau 5ot
02 z=<>

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betÍefr, vult u dat in) [\Acc. \-lQ

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

Aantal geldige stempassen A %79
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B q6

o Aantal geldige kiezerspassen

Hel aanaal loa de stemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 4@
Aantal blanco stembiljetten F tÀ
Aantal ongeldige stembiljetten G

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

'Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op

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

F Ja. Ga verdeÍ met rubíiek 4

El Nee, maar het stembureau heefi een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dal meer

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

c a

)-

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het àantal getelde stembiuetten

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

Uitkomsten per stembureau

1. Aantal toegelaten kiezers

D

2. Aantal getelde stembiljetten

ti

H q2ó
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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
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4,2

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le slemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door hea gemeentelii*
slembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembilienen tubriek 2 onder H) gelijk?

! Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschíl tussen het aantal toegelaten kiezeÍs en het aanlal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

Mogelijke 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 veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(venneld hioíonder de andero varklanngen en hoe vaak et sprcke van was)

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?

o.2

tr Nee, er zrn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andeÍe veÍkiezing aangetÍoffen?

B Nee

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

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

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

o

5. Aantal stemmen per liist en per kandidaat

(Afhankelíjk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list ëén of twee.)

Zie volgende pagina's

o

4. Bil gecombineerde stemmingen

Noteer hier het aantal stembiljeften, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetro[fen.



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cljter. Begin rechls , met hel laatsle ciiÍèr.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer
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Sjoukes,
W.A (Wim) (m)

,|

o

o

I Í

5
Riisdiik,
C.L K (Cicilia) (v)

Kalle.
J.H (Hans)(m)

2

3

I

A,L

()

4

5

6

Wesdorp
A.A (Arie)(m)

7

O-

í
Speelman,
M. (Mart) (m)

8

I

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

Smulders-Evers.
R.J. (Bosalie)(v)

10

l1

Heaindijk.
H. (Bert) (m)

Kromhoul.
M. (Maarten) (m)

12

13

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

Veíhorst,
Y (Yvonne) (v)

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

15

16

17de Snaijeí,
J. (Jan) (m)

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

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

18

19

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

21

20

22Veímeer,
A. (Alice)(v)

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

D.W.C. (Dion) (m)

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

23

24

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

26

27

Westbroek.
H (Henk) (m)

29van Flhijn-
de Geus
L. íLenv) (v)

i, BSubtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (l + 2)

lr',roo,.-
I 
C. (Chris) (m)

I -".d",s
M G J. (Mayke) (v)

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

Oosleílee,

1nre rryo)(.)
de Gtaàfi-
van Lrlh.
K J {Karen) ívl

Kumas,
É (Fatih) (m)

l

---f-

1
l

-!
.i

l
-T-Tld

25

LT
[[EIsl
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Zet in elk vak,e één cijÍeÍ. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

1 1

,|
van Oorschol.
J J.M (Fíank) (m)

2van Ditmars,
T E. (Teíy) (v)

1
3Peeteíman,

TA G. (Theo) (m)

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

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

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

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

IGoudriaan.
R. (Richard) (m)

L9Wilbrink,
J (Jorinde) (v)

Speters,
D (David)(m)

Noordermeer-Swemmer,
N4.C.A. (Tineke) (v)

10

1t

12van de Vreede.
M.L. (Maíijn) (m)

l3Berning-
Van Oostveen
C.ir. (Tini) (v)

't4
Boom.
W M (werneo (m)

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

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

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

16

17

18van AÍkel
P (Peleo (m)

Ouwerkerk
A (Aat) (m)

1

E t

1

19

tï
Lx

Totaal I.L tól



1Wieísma-
den Dulk,
H.H. íHennie) (v)

,')
0

2van Lammeren
J (Joris)(m)

3Verbeek,
J (Johan) (m)

4Lrevense
Í (Tom) (m)

3
5Schaap.

W. (W,4ze) (m)

6van den Beíg,
J J. (Job) (m) 1

to7van deí Lrnden.
C A C (Lreke)(v)

L8't Hoen,
PW. (Petra) (v)

IRobbemond.
J N4. (Jan) (m)

10Slengs-Nijhol.
J. (Hanneke) (v)

11van dën Ouden
A.P (Adíi) (m)

1
12van Stijn,

B. (Bernhard)(m)

Kickeíl-Schotting,
D A. (Dorien)(v)

.1

'1l4Geerlings,
H. (Haíy) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

l4l,'
t-

t

I

t-

4t

T-Totaal djl



(
,|

van Scheijndel,
A.N M. (Nico) (m)

42ZondeNan,
N.M (Natasja) (v)

LVelders,
M.C. (Biet) (v)

Lijst 4 50PLUS Pag. 8 van 20

Zet ln elk vakje één cijfer. Begln rechts , met het laatste cljÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

O

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1
1Winkels,

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

2Wegman,
GJM (Maíijn) (m)

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

L
4van den Berg

H. (Henk) (m)

5de Kleík,
A. (Arie) (m)

6Oosteníijk.
T.C. (Theo) (m)

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

I

van Kampen
W.E (Wim) (m)

van der Herjde-Keijzer,
M. (Marcella)(v)

I

I

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

van der SchaaÍ,
D. (Diík) (m)

van der Pols.
LCP(Leo)(m)

Keijzer-Westhoeve,
E B (Liesb€th) (v)

12

13

14van der Velde.
J.C.J (Joa0 {m)

l5van Rossum.
N.A. (Ellen) {v)

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

Totaal [rt]

I
l'l



Liist 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het la8tste cliÍèr.

Naam kandideat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Schep,
J. (Jan)(m)

26

27

31

32

35

36

Baad,
l. (les)(m)

Boodzand,
J. (Johan)(m)

van de Zande
F (Ferdinand) (m)

28

29

30

33

34

Vrijenhoek
w.c. (m)

de Vogel,
J (Jan)(m)

Biemond.
W (Willem) (m)

o

o

Steehouwer
M (Marian) (v)

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

Pikaart,
L. (Leon) (m)

Huber,
J. (Johan) (m)

43

3
Klootwijk,
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

van Maurik.
S C (Simon) (m)

21

Holterhues.
F.W. (Frank) (m)

22

24

25

T-:t
D]

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

van Maurik-de Graaí.
M.J. (Marjo) (v)

1

2

3

4

SteehouweÍ.
HJ (Henk) (m)

OveÍwateí.
L.A (Leen)(m)

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

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

Benders,
J.P H.lí. (Jos) (m)

10

't2

l3

14

15

16

18

19

6

7

I

I

20Aínold,
E R (Ed) (m)

Boelhouwer.
N P (Nathalie)(v)

Ouak,
A (Aaít) (m)

Faber,
J. (Jacob) (m)

Heijndijk,
M (Maaíen)(m)

Sleehouwer
l'/ A. (Michel) (m)

l\,1iddendorp.
w.A A (wim) (m)

van Stappen.
A (Arie)(m)

Doedens,
E H (Eimert) (m)

Olijve,
K. (Rien)(m)

Bosman.
C J (Celeste)(v)

den Hollandeí.
C.A (Kees)(m)

van Nes-
de l\ían,
P (Petra) (v)

Bosland
A.P (Anthonie) (m)

von Burg,
A.R (Alexande0 (m)

41

39

40

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

Boendeí,
H (Henk) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

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

r
11

trr"a",*
I 
PH (Piet Hern) (m)

I

I
-l
L)

,l
L

rll

I
I

5
l

l

F

I
den OÍrjver.
N A J. (Jan)(m)

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

l

...........L

I

I

I

l

ffi
t tt

4217

-.1

I rnftl
TT-r--r_t| | l\ 5lTotaal (1 + 2)



Liist 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A (Anne) (m)

Wilkens-
van Geloven,

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

I Veíhagen,
D J. (Dirk) (m)

Mesker.
C. (Cees)(m)

Zrlverberg.
L. (Barljan) (m)

van der Bee.
A H (Arne)(m)

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

Bouwer-
van Schie,

de NeetScholle
M (Mirjam) (v)

o Hopman,
M. (Mark) (m)

de LootÍ,
A E. (Arend) (m)

van den Hout
A.Y (Annemaíie) (v)

24

25

Blokhuizen,
A.B. (AlÍred)(m)

Korf,
W. (Wiesje) (v)

van der Horsl
S J.J (Servaas)(m)

Paler'von Wasserthal
M.J. (Marian)(v)

KR

Lucas,
R (Beye, (m)

26

27

2a

29

30

34

35

2

4

5

6

7

8

s

Gielbert
L. (Leo)(m)

F Femke

31

Seriese,
L. (Lennaíd) (m)

Kruil,
R. (Bik) (m)

o

1

4

1

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

10

11

13

l4

15Bietvelt,
VS. (Vincent) (m)

Kooijman,
A (Arie) (m)

Slachteí,
E.J (Ellen) (v)

van den Bogerd
P (Pele0 (m)

Tanis,
PE. {Peggy)(v)

2

4

Fouseí-Poeder,
C.t'I C (Claudia) (v)

16

17

18

19

20

22

23

van den Beíg.
M (Manon)(v)

Kik,
M. (Rinus) (m)

Kleinpaste,
G.J. (Genjan)(m)

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

van Dorl.
l.M. (lneke)(v)

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

Blauw'
N (Nienke) (v)

1

41

36

38

39

40

42

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

BÍouwer,
A. (AaÍd) (m)

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

van t ZelÍde.
C. (Kees)(m)

Boot,
G. (Gerben)(m)

Scheíbeijn,
PP (Flip) (m)

van Burgel.
D. (Dirk) (m)

Steegh,
J.P R M. (John) (m)

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

Kalkman
R.C. (Baymond) (m)

47

44

45

46

48

49

50

Klok,
l.F {les) (m)

Moul,
P (Piel) (m)

Schuurmahs.
TJ C (Theo)(m)

Bood,
E C. (Eline) (v)

Kievit,
J (Joost) (m)

Subtotaal I Subtotaal 23

1 Raaphorsl,
E.P (Ernsl) (m)

4
I

L

12

l

Totaal (1 + 2)

il

21

l

1

[ll H



,|
de Jong. q
Staat,
B. (8€rt)

3Visser.
M.L (Thijs)

4van den Berg,
A.PJ (Albeít-Jan)

5Grinwis.
PC. (Peteo

6Houweling,
A. (Adri)

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

IBreedveld,
J.S. (John) 1

IHoogendooín
P (Peter)

-1

10Kardux,
A.J. (Aíen-Jan)

1'lvan der Lrnden
A. (Aíre)

12Lekkerkeík.
F.J. (Frank)

r3van Gurp,
A.T. {Adrie)

14Matze,
J.K. (Johan)

15Kranendonk
P. (Peteo

16Born,
A.G.M. (Marco)

17den Beslen.
A.J (Aarl'Jan)

l8Stoop,
TA (Teunis) 1

Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zer in elk vakje één cijÍer. Begln rechls , met het laatste cijter.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o

\Totaal
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71Scheermeiier
H.J.P (Harry)

2Verkaik.
J.W (Job)

,13Goeree,
A (Andie)

4Schneider,
W (Wrllem)

6Tanis'Keiizer
P[.4 (Elma) e

7de N4oed,
[, J (Bini)

BHoutman,
E E (Eíca)

9den Hollandeí,
D. (Drrk)

L
1

10Tebrugge,
B J. (Beínard)

11van Heemsl.
J.PC. (Stan)

12Hoek,
G.M (Gerto)

14Pipping,
C.N.4. (Conny)

15Spaans,
E.J.M. (Eík)

16Bestman.
D.J. (Dnk Jan)

C4
17La Bose.

M.B (Maikel)

18Grinwis-Driesse,
M.N (Mrranda)

r9van deí Duijn Schouten,
J (Jacob)

20KooínneeÍ,
M.C. (Marco)

21Sies,
S.J. (Setkin) 1
Robijn,
P. (Piet)

23

Lijst 9 ChristenUnie Pag.13 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

den Hanog,
J. (Johan)

l3

o

2 a

I
fl

OoslÍa.
A (Arjen)

H

E
I

I

lr-rnnr.o,.
J A (Jantien) l

Totaal



Laist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

'|
van Zeijl,
FJ (Fokke)(m)

2Kraaij,
R. (Ruud) (m)

avan der Heiden-van der Blom- 3
B.J. (Beínadette) (v)

4Prins,
F.J {Fred) (m)

)
5Troost,

l. (lna) (v)

6van Zeijl.
B (8as)(m)

Pag. 14 van 20
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1
q

1Hage-Barendregt,
M N. (Maaike)

2van der Eijk,
PJ (Piet)

t3Lagerwaaíd,
J (Han)

1

4Sommeling,
C. (Co0

1A
5Wesdorp,

M (Michelle)

6

J (Jan)

7Warnaer.
J.P (Jan Pieteo

8Oudijk,
M. (Marianne)

IJacobs,
PE. (Petía)

10Terlouw,
P (Pele0

1'l

3
12van den Bíink

G. (Geurt)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o
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t*"".rh
D. (Dirk)
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Lijst 12 Partij voor de Dieren Pag. 1ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

7 0
1Canton,

B. (Barl)

1 0
2Klompenhouweí.

L.M. (Lisa)

I C1
3van de Peppel

S. (Sabrina)

van Broekhoven'van À,4ieío, 4
R.N D (Renate)

Ondeídelinden.
S.E. (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon.
C (Cees)

L
7den Boer.

B.A A (Robert)

8Faber.
A. (Alex)

IBekkers,
A.J.T (Lydia)

10
van d€í Holst,
D. íDanielle)

1lGroenewege.
PJ L (Pieter)

]\

-t-_-l

L
L

Íotaal r-ïT}]



LBoos,
S.M (Servaas) (m)

2Kegel
F.J (FÍed) (m)

lvleajer,

P (Patrick) (m)

\
4van zaalen.

F P (Frans) (m)

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

Zet in elk vakje één cijÍèÍ. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1 6Totaal

Í

1



I

1Struijs,
J.P (John) (m)

2Kweekel,
A A (Adri) (m)

3Oaamen.
J K (Jacqoes)(m)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vak,e één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

Pag. 18 van 20

o

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

tr

TTotaal
I E



a\

3

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

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

Naam kandldaat &
kandidaalnummer

van Buuíen,
M J (Meindert) (m)

Jansen,
R. (Boberl) (m)

2

Bronwasseí.
[.4 E.J (Marc) (m)

3

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

4

van deÍ Velden.
P (Peteo (m)

5

Dederl,
W.J. (Wybren) (m)

6

a

o

,|

t

l

Totaal trtt
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

é n""

o

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelíjk een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Li.isttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

t

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


