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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezinq van de leden van het waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adres/localie stembureau

LI t-4t. I 7.ll I rx'J^ -
Dag Maand

L1 > LdL>
Openingstrtden (van - tol)

t >tj

o
Vut voor een mobíel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Dag MaandAdres/localie slembureau

1b Stembureaugegevens tijdens !g!!!.ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Ja Trtd (van - lol)

5 Zi oo 30

Openingstlden (van - rot)

?0 2.

o

I

oo

ítg tr'

Datuml

waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ts De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

[-T-t

r-T---l
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

SHIFT I:
Aanwezig op het slembureau

Dag Maand Jaar
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Tiid (van - lot)
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Aanta I geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kieze rs s

Aantal geld ige kiezerspassen

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

,8 t.

B 5

c

4. Aantal ultgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelíjk 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

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

E 6zn
F q
G 7

6s6

3. Aantal toegelaten kiezerc

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bii A, B en C-

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

o 6so

H

ls hel aantal toegelaten kiezers niel gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dal op de volgende pagina.



ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubiek 4, onderdeel H)?

D /VEF ) Ga dan door naar rubriek 6.
q JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er ziln meer geteld

Mogelike vetulaingen voor het verschil
Vefineld hierondor hel aantal keeí dal da ondorstaancle situaties zich hebben vooÍgedaan

o
Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verfield hiercndeí do andere ve*laÍingen en hel aantal keer dal cleze silualies zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelike verklaingen voor het verschil
Vemeld hieíondeí hol aantal keer dat cle ondeíslaanda situaties zich hebbén vooígedaan

J

o
Aantal keren dal een kiezer het stembiijet niet heeft ingeleverd

Aantal keÍen dat er een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschal
(varmeld hieronder de andera ve*laingen en hel aanlal keeÍ dat deze situalies zich hebben voorgadaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 3
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5. Verschll tuss€n het aantal toegelaten kiezers on het aantal uitgebrachte stemm€n
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkíngen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers lidens de stemming: hel stembureau is moeilijk bereikbaar'
er staal meeÍ dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwarcn van kiezers lijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de lelling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dít 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.

ElLgg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

I S tJ€

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzondeheden tijdens de stemming en te ing?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍeÍnbus was vol en er was
geen tweede stembus, hei bnndalarm ging aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, aclivileiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

EbB! noteer qeen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. Onregelmatlghedenofbuzonderheden
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glgp! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauledon het proces-verbaal in rubiek I

Namen slembureauleden

o

éci

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noleer in deze rubiek de naam van alle slembureauleden die bii de telling aanwezig zAn.

Dat zijn in elk gevalde voorzitter en minimaaltwee andere stembureauleden.

1 tom r., t/ a"'.

L4

5

6

7

I

V L. \rn -fo,2
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

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

LrlshUmmer en Lij§lnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

í Waterschapspartii Hollandse Delta I o
2WD 3 I

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) b tl
4 50PLUS a 3
5 CDA 2 t.l

6 Hollandse Oelta Natuurliik ) L
7 Water Natuurlijk q t,
8 Staatkundig GereÍormeerde PartU (SGP) I I

9 ChristenUnie 3 B
í0 AWP voor water, klimaat en natuur \ q
,I1 BBB B \-\

12 Partil voor de DieÍen 5 §

'13 JA21 b L
14 GOUD l
15 Belang van Nederland (BVNL) 3 c

Totaal: t 3 t

l
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

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

Tettafelnummer

2et

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroteur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

I
o

o

L5

D. ( L-< rCa,)

§.'rtotl^. hrov'lzLrUa
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in

Nummer stemburea t í 7 B
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembursau betreft, vult u dat in) t <ido zeu u({

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriak 3 van het proces-verbaal van
het stombureau).

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

sBz
B s?

o c o

L 3

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljeften met een geldige stem op een kandidaat E 6zz
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

a

F :i
G )

I(J

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

ls het aantal toeg€laten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembilietten (rubri€k 2 onder H) gelijk?

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

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

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

Aantal geldige stempassen

D

í. Aantal toegelaten kiezers

Vul híeronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel gemeenlelijk stemburoau/slembureau voot het
openbaar lichaam.

Hel totaalaantal getelde stembilieíen ( E + F + G = H ) (H

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateeÍde 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

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik oí via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 57
Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente) l)

Het aantal toa de stemming toegelalen kiezers door heÍ gemeenleliik
slembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D'2 )

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

4.2 58r

6s&

o
{ Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en hel aanlal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

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 er een andere verklaring voor het verschil?
(vemald hioronder de anclerc vet*laíingen an hoo vaak et spake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring vooÍ het verschil?

o.2

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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4. Bii gecombineerde stemmingen

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

( Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewiizen/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 bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetlen, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is

aangetroffen.

o

(Afhankelijk van het aantal kandídaten bedraagt het aantal kolommen voor elke liist één of twee.)

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sioukes,
W A (Wim) (m)

Mooíman.
C. (Chris) (m)

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

Wesdorp,
M.G J. (t\,layke) (v)

2
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o

o

1

Westbíoek.
H (Henk) (m)

29van Rhijn-
de Geus,
L. {Lenv) ív)

q a()

2 L
IKalle,

J H. (Hans)(m)

Wesdoíp.
A A (Arie) (m)

3

4

4

I

q5van Brugge
P M.J. (Paola) (v)

6Oosterlee,
B.J B. (Rob) (m)

L
Kumas,
F. (Fatih) (m)

7

8

de Graaff-
van Lith.

B

3
Speelman,
lvl (Irart)(m)

van Egmond.
W A (Willem) (m)

l0

9

L
'11

Smuldeís-Evers.
R J (Bosalie)(v)

L
Kromhoul.
M (Maarten) (m)

Boeren-de Snarjeí,
A A.A. (Anneke)(v)

12

13

1A

Heijndijk
H (Bert) (m)

Janssen.
lí P (líarcel) (m)

15

16

17de Snaijer,
J (Jan) {m)

Veíhoíst,
Y (Yvonne) (v)

4Krajenbrink-Meinds,
J. (Janneke)(v)

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

18

't9

de Bruine.

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

20

22Vermeer,
A. (Alice) (v)

23

O.W.C. (Dion) (m)

l Mannelje,
J.J (Johan) (m)

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

24

o 7Subtotaal I Subtotaal 2

0

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

'|

Totaal (1 + 2)

-'1--.|1

t
I

---J

1

25

l1



1van oorschot.
J J M (FÍank)(m)

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

I
3

+
3Peeterman,

T.A.G. (Theo) {m)

q4Veenhuizen.
H B (Beíine) (v)

5Noorlman
H.J (Hein) (m)

7
6Boender,

H.D. (Heleen) (v)

7Driesprong
J W J (Jan Wrllem) (m) 2

8Goudriaan.
B. {Richard) (m)

qIWilbíink,
J. (Jorande) (v)

l0Spelers
O (David) (m)

1lNoordermeel-Swemmeí.
M.C A (rneke) (v)

12van de Vreede.
M L (Marajn) (m)

r3Berning-
Van Oostveen.
C.M. (ïni) (v)

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

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

l6de Kool
A.J. (Aad)(m)

't7van Noort.
H.L.A. (Leon)(m)

1B

L
19

Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

1
I

Totaal

I

van Arkel,
P (Pete, (m)

Ouwerkerk,
A. (Aat) (m)

---J-----------J4



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

O

t1 tJ
1Wiersma-

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

,| 4
2van Lammeren,

J (Joris) (m)

a
,,..

3Veíbeek,
J (Johan)(m)

4Llevense,
T (Tom) (m)

)J
5Schaap,

W (Wytze) (m)

L
2

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

van deí Linden.
C A C. (Lieke) (v)

6

7

I't Hoen.
PW. {Petra) (v) L

IBobbemond.
J.M. (Jan) (m)

10Stengs-Nijhol
J (Hanneke)(v)

''l
van den Ouden,
A.P (Adri) (m) L
van Stijn,
B. (Bernhaíd) (m)

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

14Geerlings,
H. (Harry) (m)

] -

Totaal ml



2 z
1van Scheijndel

A N M. (Nico) (m)

s2Zondervan.
N.M (Nalasia) (v)

2
3Velders,

M.C. (Riel)(v)

Lijst 4 5OPLUS
Zet in elk vakie één cijrer. Begin rechts, met hel laatste cliíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

l-

Totaal TB



,t t1

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

2Wegman,
G J.M. (Mariin) 1m)

ö
3Hartmann,

J J.L (Josephine)(v)

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

5de Klerk.
A (Ane)(m)

3
6Oostenrijk,

TC. (Theo) (m)

7van Geldeí,
L.A. (Leo)(m)

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

2
Ivan der Heiide-Keijzer,

M. (Marcella) (v)

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

1'lvan deÍ Schaaf.
D. (Dirk) (m)

12van deí Pols,
L.C P (Leo) (m)

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

14van deí Velde.
J.C.J (Joar) (m)

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

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

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één ciiíer. Begln rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandldaat &
kandldaatnummer
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o

o

---#

1

Totaal m



3
de Sutter- Beslers,
M J. (Ria) (v)

van Maurik-de Graaí
M J (t\4aíjo) (v)

,|

2Sleehouwer.
H.J. (Henk)(m)

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

van der Meeí,
R C J.H. (Rob) (m)

4

5

6

7

Overwater.
L A (Leen) (m)

14

't5

16

17Middendorp,
wAA (wim)(m)

den Hollandeí,
C.A. (Kees) (m)

Heiindijk,
M. (Maarten) (m)

Sleehouwer,
M.A. (Michel) (m)

Liist 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zet in elk vakie één cliíer. Begin rechts, met het laatslè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o Boelhouweí,
N P (Nathalie) (v)

Ouak.
A. (Aart) (m)

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

8

I

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

Olijve,
K (Bien) (m)

10

11

12

't3

19

21

23

o
Huber.
J. (Johan) (m)

43
van Slappen,
A (Arie) (m)

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

Aínold,
E R (Ed)(m)

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

Pannekoek,
W (Wiebe) (m)

20

22

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

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

24

2

!
2

t
Horslmeier.
PH. (Piet Hein) (m)

28

26

27Schep.
J (Jan) (m)

Raad,
l. (les) (m)

Boodzand
J. (Johan) 1m)

ven de Zànde.
F (Ferdinand)(m)

29

30

Biemond,
W. (Willem) (m)

3r

32

Vrijenhoek
W C. (m)

34

35

36den Drijver,
N AJ (Jan) (m)

de Vogel
J (Jan)(m)

Steehouwer
M (ilarian) (v)

Kloet.
A. (Adriaan)(m)

Schelling
G J (Bert)(m)

38

39Boendeí.
H. (Henk) (m)

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

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

41

40

Prkaart.
L. (Leon) (m)

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

vah de Linde,
C.B. (Coo (m)

1

lntn Nes-
de Man,
P (Petra) (v)
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L

E

I
2l-7
l

3
l

Faber.
J (Jacob)(m)

van Mauíik.
A.L. (Adíie) (m)

lao.."n,
c J (celesre) (v)

Subtotaal 1 w4 L1



Liist 7 Water Natuurlijk
zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

l'rollema.
A (Anne)(m)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphoíst,
E P (Eínst) (m)

26

o

o Kik,
M (Rinus) (m)

van den Beíg,
M (t/tanon)(v)

Fouseí-Poeder.
C M C (Claudia)(v)

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

l6

17

18

19

21

22

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

van Dort
lM (lneke) (v)

20

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

Blauw,
N (Nrenke) (v)

Blokhuizen.
4.8. (AlÍred) (m)

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

25

48

49

50

23

24

Kalkman,
B.C (Raymond) (m)

Bood.
E C (Eline) (v)

L_

_ï

Wrlkens-
van Geloven.
K B (Konnie)(v)

van deí Horst,
S J.J. {Servaas) (m)

2

3

4

KorÍ,
W. (Wiesje) (v)

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

Lucas.
R (Reye0 (m)

5

6

4

L1

J

2

.-)
1

Hottinga,
ÉH H. (Folkert)(m)

10

12

13

15

7

8

9

de NeetScholte
M. ([4irjam)(v)

Slachter,
E.J (Ellen) (v)

Rietvelt,
V.S. (Vincent) (m)

Hopman,
M (Mark) (m)

de LooÍí.
A E (Aíend) (m)

Kooijman,
A (Arie) (m)

van den Bogerd,
P (Peleo (m)

Tanis,
P E. (Peggy) (v)

L

L

t

Grelberl,
L (Leo) (m)

28

29

30

VeÍhagen
D J (Drrk) (m)

Mesker,
C (Cees) (m)

Zlyetbetg.
L. (Barlian) (m)

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

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

31

32

I
Seriese,
L. (Lennaíd) (m)

34

F(Femke) (v)

Bouwer-
van Schie

Kruit,
R (Bik)(m)

Briggeman,
I M (Theo) (m)

35

36

Btouweí.
A (Aa.d) (m)

38

39van I Zelíde.
C. (Kees)(m)

40Bool,
G. (Gerben) (m)

Scherbeijn,
PP (Flie) (m)

van Burgel,
D. (Dirk) (m)

41

42

Steegh,
J.PRM (John)(m)

43

44

45

Klok,
l.F (les) (m)

Mout,
P (Piel) (m)

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

Schuuímans.
T.J C. (Theo) (m)

47

46

qSubtotaal 1

Totaal (1 + 2)

J

Krevit
J (Joost) (m)

\ il

tt

1

11

'14

I 
Haan,

I 
B.E.P (Rob) (m)

4

1

I!l
.1---------.1-----

L_

L-l

--]---------l

t

___.1

m
f

Subtotaal 2



+
1de Jong.

I2Staat,
B. (Bert)

3Vrsseí,
M L (Thrjs)

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

5Grinwis,
PC. (Peter)

6Houweling
A (Adri)

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

1
Breedveld,
J.S. (John)

IHoogendoorn
P (Peter)

Kardux.
A.J. (Aíen-Jan)

t1van dèr Linden.
A. (Arie)

'12LekkeÍkerk
FJ (Frank)

't3
van Gurp,
A T (Adíie)

4
14Matze.

J.K (Johan)

15Kranendonk.
P (Peteo

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

17den Besten.
A.J (Aaít-Jan)

18Stoop,
T.A. (Teunis)

Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakjè één cijfer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.12van2O

o

o

IITVI

10

Totaal



L2
1Scheermerjer,

H J P (Haíy)

2Verkaik,
J.W. (Job)

3Goeree.
A. (Andie)

4Schnèider
W. (Willem)

5Oostía,
A. (Arjen)

?Tanis-Keijzer.
Pt'L (Elma)

L
7de Moed,

i,l J (Rini)

Houtman,
E.E. (Erica) I

9den Hollander.
D. (Drrk)

10Tebrugge,
B.J (Bernard)

11van Heemsl.
J.PC. (Stan)

L
12Hoek.

G.M (Gerto)

r3den Hartog,
J. (Johan)

14Pipping,
C.M (Conny)

15Spaans,
E J M (Erik)

l6Bestman.
D.J. (DiíkJan)

li17La Rose.
M B. (Maikel)

18Grinwis-Díiesse,
M.N (N4iranda)

L
19van der Durjn Schouten,

J. (Jacob)

20KoornneeÍ.
M C. ([Iarco)

ISies,
S.J. (Setkin)

Bobijn,
P (Piel)

23Frölin9-Kok,
J.A. (Jantien)

Laist I ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatstè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.13 van 20

a

o

8

21

Totaal -T-lr1"l



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijÍèr. Begin rechts , met het laatste cljÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

a

o

1van Zeijl,
F.J. (Fokke) (m)

2Kíaail,
B (Ruud)(m)

2
van der Heiden-van cler Elom 3

B J (Bernadette) (v)

t_
4Prins.

FJ (Fíed) (m)

5Troost.
l. (lna) (v)

<-)
6van Zeijl.

B (Bas) (m)

7 l-lTotaal

b

----+

I



ï5
ÍHage-Barendregl

M.N (Maaike)

2
2van der Eijk,

PJ (Piet)

1, L
Lagerwaard,
J. (Han)

4Sommeling
C (Coo

1
5Wesdorp,

M (Michelle)

6

J. (Jan)

7Warnaer.
J P (Jan Pieter)

Oudijk
M. (Marianne)

7
9Jacobs,

PE (Petra)

1
10Tedouw.

P (Peter)

11Reedijk.
O (DiÍk)

2
12van den Brink.

G (Geurt)

Liist 11 BBB
Zet in elk vakiè één ciiÍer. Begin rechts, met het lsalste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

3

Totaal m



2 ()
1Canlon,

B (Bart)

l ll
2Klompenhouwer,

L M. (Lisa)

ll1
3van de Peppel,

S. (Sabrina)

7
4van Broekhoven-van Mierlo.

R N.D. (Renate)

3
5Onderdelinden

S.E. (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon
C (Cees)

t7den Boeí.
R A A (Robert)

8Fabeí,
A. (Alex)

2
IBekkers.

A.J T (Lydia)

10
van der Holst.
D. íDanielle)

1lGroenewege,
PJ.L (Piete0

Lijst 12 Partii voor de Dieren

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

5 ()

zet in elk vakje één ciiíer. Begin Íechts , met het laalste ciiÍer.

Totaal



Liist 13 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met hel laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Pag. 17 van 20

o

o

Lt I
Lt

Roos,
S.N,1. (SeÍvaas) (m)

Kegel,
F.J (Fred) (m)

1

2

3Meijer
P (Palrick)(m) 3

1 64van Zaalen.
F.P (FÍans) (m)

il

Totaal I ffi



7
1Skuijs,

J.P (John) (m)

I2Kweekel.
A.A. (Adri) (m)

I3Daamen.
J.K. (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal E



2 o
1van Buuren,

M.J (Ireindert) (m)

2Jansen,
B. (Robert)(m)

L
Bíonwasser.
N.4 E J. (lvlarc)(m)

Lde Jong-Kamsl,
S. (Sharon) (v)

+van der velden,
P (Peter) (m)

6Dedeít,
W.J (Wybren) (m)

Pag. 19 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

3Totaal

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)

4

o



Pag.20 van 20

6. Verschillen met d6 door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lrsten sprake van een ve6chil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en anderzÍds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

o

tr Nee

q Ja -> Vul de navolgende tabal in en geeí zo mogeliik een vetularing

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesleld
door
stembuÍeau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het veÍschil
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o


