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Proces-verbaal
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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
an maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

1a Stembureaugegevens tijdens stemmin o

Adres/localie slembureau Dag Maand Openingslitden (van - lol)

í\1 A:r \11 L I § o, lo 7 ) o + 'U L\ ul (,

o
Adres/localie slembureau Dag Maand Openrngslijden (van - lol)

r_1

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oag Maand Jaat Trtd (van - loi)

Datum lr9 L4'z 1 oo

o
waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

F[ De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaals. Adres of omschÍijving locatie

23 -,, a II

í. Stembureau, locatio en openingstiJden

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



2, Aanwezigheid stembureauleden
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Voorletleís AchteÍnaam

Aanwezig op h6l slembuÍeau

Dag Maafld Jaaí Tild (van - to0

Aqrit 0 tt) qí
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Daq Maand TUd (van - lol)
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Houd per slembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.
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37óAantal geld i9e stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of vaa ingevulde stem- of
kieze rs AS

Aantal geld ige kiezerspassen

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

B

c o

í,,

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

F /
G 70

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.

É ,

,í?

3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hierondet de aanta en geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

D

U gaal nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal gelelde stemmen moet gelUk zÍjn aan het aantal toegelalen kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

H
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebÍachte stemmen

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

E NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

É,JA ) 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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring as voor het verschil
(vanneld hieíonder de anderc vet*lenngen en hel aantal keet dal dozo silualies zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd 7
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eí een andere verklaring is voor het verschil
(vermold h@ronder de anclerc veíklaíingon en hat aanlal keeÍ clal de2e situaties zich hobben vooryedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vefineld hierondor hel aanlal keel dal de ondeÍstaande situaties zich hebben vooígodaan.

Mogelijke verklaringen voor het veBchil
Vérmeld hiercnder het aanlal keer dat de ondeíslaande silualias zich hebben vootgeclaan-



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk 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
vet*laard, het resullaat 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 met de
kíezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

EtgB! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

iJ
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y'e-.<.(... t ,>2ttt .
/tzzaZ.f

rs tijdens de Jj éao*.t ,

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

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

@!9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

I

f



8. Stembureauleden aanwezlg bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die biide telling aanwezig zijn
Dat zin in elk gevalde voorzitter en mínimaaltwee andere stembureauleden.

@lgpi U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgons ondeflekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Nemen slembuíeauleden

otlt
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lilstnummeí en LrJslnaam

o

o
Totaal: , f a

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

1 Waterschapspartii Hollandse Delta )

2WD ,
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) /
4 50PLUS i
5 CDA ó

6 Hollandse Oelta Natuurliik ?
7 Water Natuurliik /

8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 7
I ChristenUnie ,!

l0 AWP voor water, klimaat en natuur /

í,I BBB , ,
í2 Partij voor de Dieren 5 /
't3 JA21 )

í4 GOUD

15 Belang van NedeÍland (BVNL) 7
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag t6

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

5
Proces-verbaal
Waterschap Ho[landse Detta

Dee[ B

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

Tettafelnummer

6 Ez

Naam

Tafe[]eider

Tafelcontroleur

Coördinator telha[
(bij tetverschiIten)

o

3 3

S íP -B- 
cnylls e/^-

* t i»jqu^ I-

llt*,,, 1J"r"
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea t 53 3

'1. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

A 3+4

o
B 3t
c

Het aantal tot de slemming toegel aten kiezers ( A + B + C = D ) q6+

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het gemeentelijk stembureau/slembureau vooÍ het
openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E 4qg

7o

o Het lolaalaanaal gelelde stembilietlen ( E + F + G = H )

' Tel vN( dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uilgebracht bii elkaar op.

F 1

q63

3. Verschil tussen het aantal to€gclaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

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

tr Ja. Ga verder met rubíiek 4

O Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

[Nee, e, is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubdek 3

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefi, vult u dat in) 

- o

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

G

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

Aantal geldige stempassen 4,2 3?(
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via íngevulde stem- of kiezerspas) 8.2 9t
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te slemmen in andere gemeente) c.2 o

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel oP! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantaltoegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembilietten (rubriek 2 onder H) geliik?

,16+o.2

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

C Nee, eÍ zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

I Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er minder geteld?

verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljelten. Vermeld hoe

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

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

q

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd? 3
Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het veÍschil?
(vermeld hioÍondat de andere vedlaíingen on hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 7
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tR Nee

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

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

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

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Westbroek.
H (Henk)(m)

van Bhiin
de Geus,

(v)
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26

2A

29

n

o
Speelman,
M (tíaít) (m)

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

Smulders-Evers,
R.J (Rosalie)(v)

Heijndijk
H (Bert) (m)

o
de Jon9e,
J M.M. (Jos) (m)

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

van deí Sluis
B.H (Bas) (m)

Veímeer,
A. (Alice)(v)

9

10

1'l

12

r6

17

18

l9

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

20

21

22

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

2
/

Sjoukes,
W A (wim) (m)

Rijsdijk,
C L K (Cicilia)(v)

1

2

3

I

1
van Brugge,
PM.J (Paola)(v)

Oosterlee.
R.J B. (Bob) (m)

4

5

6

Wesdorp,
A.A. (Arie) (m)

t
de GraafÍ-
van Lith,
K.J. (Karen) (v)

Kumas,
F (Fatih) (m)

7

8

2
3

13Kíomhoul.
M. (Maarten) (m)

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

Verhorst.
Y (Yvonne)(v)

l4

15

2?

Sublotaal 2

Frt,

J.FJ. (Jan) (m)

25

Moorman.
C. (Chris) (m)

Wesdoíp,
M.G.J. (Mayke) (v)

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

-Ï

l
+

lJanssen,
I M.P (Marcel) (m)

I oe snai;er,

lJ (Jan) (m)

Krajenbrink-Meinds,

lJ (Jannek€) (v)

Subtotaal I T
1 l L

Totaal (1 + 2) w



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin Íechts , met het laatste cijler

Naam kandidaal &
kandldaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

L

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

van Oilmars
T E. (Teíy) (v)

1

2

Z
3Peeterman,

TA.G. (Theo) {m)

4Veenhui2en.
H.B (Bertine)(v) z

I5Noortman,
H.J (Hein) (m)

6Boender.
H D (Heleen) (v)

7Driesprong,
J W J (Jan Willem) (m)

t8Goudíiaan.
R. (Richard) (m)

a)IWilbíink.
J (Jorinde)(v)

10Spet€rs,
O (David)(m)

7
11Noordetmeet-Swemmet

M C.A. (ïlneke) (v)

1
-t2

van de Vreede.
M L (Maíijn) (m)

13Berning-
Van Oostveen
C M (ïni) (v)

't4
Boom,
W.t\,,| (Werner) (m)

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

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

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

18van Arkel.
P (Peter) (m)

't9
Ouwerkeík,
A (Aat) (m)

_l2l

I

Totaal tr



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

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

o

0
3

L

o

6
1Wiersma-

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

I
2van Lammeren.

J. (Joris) (m)

1

3Verbeek,
J. (Johan) (m)

4Lievense
Í (Tom) (m)

Schaap,
W. (Wytze) (m)

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

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

8't Hoen,
PW. (PetÍa) (v)

Robbemond.
J.M (Jan) (m)

l0Slengs-Nrjhoí
J (Hanneke) (v)

í1van den Ouden,
A P (Adri) (m)

van Stijn,
8. (Bernhard) (m)

Kickert-Schotting,
D A. (Doíien) (v)

12

13

14Geerlings,
H. (Haíry) (m)

1 1 ÍTotaal

0l
g

3]I
5

É.1

$
2)

o
3

l
l2l
lt-l
tr

l

l



I Z
1van Scheijndel

ANM (Nico)(m)

J2Zondervan
N.M. (Natasja) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Velders.
M C. (Riet) (v)

Pag. 8 van 20

O

o

sTotaal I



4van den Beí9,
H (Henk) (m)

de Kle.k,
A (Ane) (m)

Oostenrijk,
TC (Theo) (m)

van Gelder.
L A (Leo) (m)

8van Kampen.
WE. (Wim) (m)

van der Heijde-Keiizer
M (Marcella)(v)

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

11van der SchaaÍ
O. (D'rk) (m)

't2van der Pols
L C.P (Leo) (m)

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

14van der Velde.
JCJ {Joa0(m)

16Boeteí.
J P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

B B TÍ (Bíanco) (m)

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

2

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

3

o

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

Í5

o

Totaal ,l4r)

1

ltl
tq]

_u

l
-+

l
l

l
l

a

7

I

I

T



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hel laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besleís,
[,1 J (Rra)(v)

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

van Mauík-de GraafÍ.
M J (Marjo) (v)

Overwaleí.
L A (Leen) (m)

van Nes-
de l'.lan.
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Schep.
J. (Jan) (m)

Bosland.
A P (Anthonre)(m)

Pikaart.
L. (Leon) (m)

Huber,
J. (Johan) (m)

von Burg,
A R (Alexandeo (m)

26

2

3

4

6

7

8

I

27

Petr

van der Meer.
RCJH (Rob)(m)

o Boelhouwer.
N P (Nathalie)(v)

Ouak,
A. (Aaít) (m)

a
van Slappen,
A (Arie) (m)

Doedens,
E.H. (Eamert) (m)

Arnold,
E.R (Ed)(m)

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

Holterhues.
FW. {Frank) (m)

40

42

41

4318

19

20

2ARaad,
I (les) (m)

Roodzand.
J. (Johan) (m)

len de Zende
F. (Ferdinand) (m)

29

30

32

Vrijenhoek
W.C (m)

Biemond,
W (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)

34

35

38

Steehouwer
M. (l\rarian) (v)

vàn Maurik
A.L (Adrie)(m)

den Díiiver,
N A.J. (Jan)(m)

Kloet.
A. (Adriaan) (m)

Schelling.
G.J (Bert) (m)

39Boender.
H. (Henk) (m)

ï

L/

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

Faber,
J (Jacob) (m)

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

t0

11

O[jve,
K (Rien) (m)

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

den Hollander.
C A (Kees) (m)

Heijndijk
M (Maarten) (m)

14

l5

Steehouweí.
M A (Michel) (m)

Middendorp,
W A A. (wim) (m)

16

17

3
Kloolwiik,
P (Pleun) (m)

Pannekoek
W lwiebe) (m)

21

22

Subtolaal 2

Totaal (1 + 2)

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

25

Iu

33

36

1

I)r
__l

I

l

I

Subtotaal I



Lijst 7 Water Natuurlijk
zet ln elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Mollema.
A (Anne){m)

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o
Hottinga,
ÉH.H. (Folkert) (m)

10

11

16

17

18

19

21

ï-

van den Beíg,
N4. (Manon)(v)

o
Kak,

M. (Rinus)(m)

Fouseít-Poeder.
C.M C (Claudia) (v)

Kooiiman
A (Ane)(m)

Kleinpaste,
G J. (Gertian) (m)

Gast.
J A. (Ron) (m)

Blauw,
N (Nienke) (v)

Blokhuizen.
A B (AlÍred) (m)

20

Rurleí
HJW (Hern)(m)

van DoÍt,
I M (lneke)(v)

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

22

23

24

25

/

7
a

Wrlkens-
van Geloven,

2

3
0nre

W. (Wiesie) (v)

KR (

Korl.

1

L
)

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

Pater-von Wasseíthal
M.J. (Maíian) (v)

4

5

6

7

8

Lucas.
R (Reye4 (m)

de Neel-Scholte,
M. (Mrrjam) (v)

Hopman,
[,4. (Mark) (m)

9de LootÍ.
A.E (Arend) (m)

12

Tanis.
PE. (Peggy) (v)

Slachter.
E J. (Ellen) (v)

13

14

15Bietvelt,
VS (Vincent) (m)

1

I
,L

29

30Zilverberg.
L (Earlian) (m)

Raaphorst,
E P (Ernst)(m)

Gielbert,
L. (Leo) (m)

Verhagen,
D.J. (Dirk)(m)

I\,4esker,

C. (Cees) (m)

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

31

32

34

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

Seraese.
L. (Lennaíd) (m)

A.E. (Anneke) (v)

35

36

Kruit,
R. (Rak) (m)

Briggeman.
TM (Íheo)(m)

Brouwer,
A. (Aaíd) (m)

Boot.
G. (Gerben)(m)

39

38

40

van 't Zellde,
C. (Kees) (m)

van Burgel,
D. (DÍk)(m)

41

42

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

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

43

45

44

46

Klok,
lF. (les)(m)

N4out,

P (Pieo (m)

Schuurmans,
ÍJ.C. (Theo) (m)

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

Bood.
E.C (Eline)(v)

49

50

Subtotaal I

/Totaal (1 + 2) lI

1 I

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

Scherbeiin,
PP. (Flip) (m)

A

26

i

+

l

47

]

van den Bogeíd.
P (Peter) (m)

I

Krevrt,
J. (Joost) (m)

,í
)

t
tI

Subtotaal 2V]A



Liist I Staatkundig GereÍormeerde Partii (SGP) Pag.12 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

t

2

de Jong.

Slaat,
B (Bert)

3Visser,
i.l L (Thijs)

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

Gínwis,
PC (Peler)

Houweling,
A. ÍAdri)

5

6

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

8Bíeedveld,
J S (John)

Hoogendoorn.
P (Peter)

10

9

11

12

13van Gurp.
A.T (Adrie)

14Malze,
J K (Johan)

15Kíanendonk
P (Peteo

16Born.
A G.M. (Marco)

17den Besten.
A J (Aaít-Jan)

18Stoop,
TA (Teunis)

q

lKardux.

I 
A J (Aren-Jan)

[-r"n o"r,-,no"r.t

I 
A. (Arie)

fL"*k"À"í.'
lFJ. 

(Frank)

+
l _-L

Tolaal tr



B
1Scheeímei,er,

H J P (Haíy)

7
2Verkaik,

J W (Job)

Goeree,
A (Andie)

Schneider
W. {Willem)

Oostra.
A (AÍjen)

ITanis-Keijzer,
PM (Elma)

Ide Moed,
M J (Rini)

IHoutman.
E E (Erica)

9den Hollander
D (Oirk)

,|10Íebrugge,
B.J (Bernard)

11van Heemst,
J PC (Stan)

12Hoek
G M (Geno)

Y13den Hartog,
J (Johan)

14Prpping.
C M. (Conny)

Spaans,
E J M. (Erik)

Bestman,
D J. (Dirk Jan)

15

't6

3
17La Rose,

M B. (Maikel)

18Gíanwis.Driesse.
M N (Mrranda) \

19van der Duijn Schouten,
J (Jacob)

20KoornneeÍ,
M.C. (Maíco)

21Sies,
S.J (Setkin)

22Bobrjn
P (Piet)

Fíöling-Kok,
J A (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

LBE 1

{---------.1-----

4

5

6

7

I



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

Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1
1van Zeijl,

FJ (Fokke) (m)

2Kraaij,
R (Ru'rd) (m)

4van der Heiden-van der Blom, 3

B.J (Bernadetle) (v)

4Píins
FJ (Fíed) (m)

I5Troost,
l. (lna) (v)

,4t6van Zell,
B (Bas) (m)

1

a

Totaal /



Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naam kandidaàt &
kandidaatnummer

o

o

3
1Hage-Barendregl.

M N (Maaike)

2van der Eijk
PJ (Pret)

3Lagerwaard,
J (Han)

4Sommeling,
C (Coo

Wesdoíp,
M. (Michelle)

J P (Jan Pieter)

6

7

J (Jan)

IOudijk,
M. (Marianne)

9Jacobs,
P.E (Peka)

10Terlouw,
P (Peter)

'll
Beedrjk.
D (Dirk)

12van den Brink
G. (Geurt)

I

I-l
5
À
2l
--.1
2

ls
.

I
ï-I

t_.1

I

trTotaal



Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zei in elk vakie één cijíer. Begin rechls, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

L 7
ICanton,

I (Bart)

L o2Klompenhouweí
L M (Lisa)

53van de Pepp€|,
S. (Sabrina)

L
4van Broekhoven-van Mierlo

B.N.D. (Benate)

7
5Onderdelinden

S E (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon
C. (Cees)

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

7

IFaber,
A (Alex)

IBekkers,
A J T. {Lydia)

10
van deí Holst.
D. (Danielle)

1'lGroenewege.
PJ L. (Pieteo

Totaal

)1)

à
1
7I

ffi



,l1Roos,
S M. (Servaas)(m)

2Kegel,
FJ. (Fred) (m)

3t/teijer,
P (Patrick) (m)

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

ven Zàalen
F P. (Frans) (m)

4

O

O

3

l

--1

1
ld

l lTotaal



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

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

{
3Daamen,

J.K. (Jacques) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 18 van 20

o

o

7Totaal
1

L



4f
1van Buuren.

M J. (Meindert) (m)

2Jansen,
R {Robeít) (m)

3Bronwasser.
M E J. (Maíc)(m)

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

/-)3
5van der Velden

P (Peteo (m)

6Dedert.
W J. (Wybíen) (m)

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met het laatsle ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

ITotaal

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)

r-i



Pag. 20 van 20

ls er voor een of meeÍ lrsten sprake vao een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andeÍzÍds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een vet*laring

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

o

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Reactie gemeentelijk slembureau op het verschil


