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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 Rotterda m
Kieskring Waterschap Hoilandse Delta

1a Stembureaugegevens tijdens stemmin o

Adres/localre slembureau Oag Maand Openrngsljden (van - lol)

) B r5 6j Lo Z3 a* 3 <.> LI oo

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

Àdíes/localre slemburea! Dag Maand Openrnqstrlden (van - tot)

Ertl

1b Stembureaugegevens tijdens !g!!!-nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ Trtd (van - tot)

Datum

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

O De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrUving locatie

í. Stembureau, locatie en openingstuden

".. L<tql B Lr" .-

II
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

tlb
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers S

B +0
Aanta I geld ige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zin aan hel 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 E tqu
Aantal blanco stembiljetten IL
Aantal ongeld ige 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.

o

c 0

atb

4. Aantal ultgebrachte stemmen

tL.

Llb

3. Aantal toegelat€n kiezers

Aantal geldige stempassen

o

H



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

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

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Verfield hierondeí hel aantal keer dal de ondarslaande situalies zich hebben vooryedaan

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere verklaÍing is vooÍ het verschil
(varmald hierohdeí cle ancleíe ve*laringen en het aanlal keat dal dazo situalies zich hebben voorgeclaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

ilogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercnder het aantal keer dat de onderslaande sllua,es zich hebben vooígedaan

o Aantal keren dat een kiezeí het stembiliet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vormold hierondor de andere ve*laÍingen en hel aanlal keet dal dezo situatias zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toogelaten kiezers en het aantal uitgebrachte st€mmen
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Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o

rt.10

Waren er onregelmaligheden of brzondeheden 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 onÍruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatígheden ol bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

lro.{< r* .-.-,,- c^.-
i^ I "l ,^? _-\ k*

)1 f64 rq63..-

JI

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 bezwaÍen van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterechl geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de le ing is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau hel niet eens ls meÍ de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op hel bezwaar? Noteer die dan ook.
L..qÈgD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

7, Onregelmatighedenofbijzonderheden

.;,L
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de lelling aanwezig zin
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

eRC.
Namen slembLríeauleden

CK rqc(s an

.Lo

n'n L /-ur

o

L9!gp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

veNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

1

2 A 2. frslan,
3

4

5

6

7

1

LL2



Pag.9 van 10

Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

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

LijstnummeÍ en Litshaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 WateÍschapspartii Hollandse Delta 5 q
2WD

o
ö

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 4 Í
4 SOPLUS

5 CDA L)

6 Hollandse Delta Natuurlirk 4
7 Water Natuurlijk

o
o

8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) 0

I ChristenUnie 0

10 AWP voor water, klimaat en natuur +
11BBB b
12 Partii voor de DieÍen b
13 JA2í 3
14 GOUD ó

15 Belang van Nederland (BVNL) 7

Totaal: I I r'>

ó
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o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o 6 D1-

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontro[eur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

5 6 8

S à.e-trvrcn\

/1- tl/Lo ti È .u (í
(Woo 

nt, ,rld)
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 5t C9

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

1. Aantal toegelaten kiezers

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

o Aantal geldige kiezerspassen

r?6
B LIO

c o

Het aantal tol de stemming toegelaten kiezeE ( A + B + C = D ) 2tb

2. Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

E @ r99

F r2
Aantal ongeldige stembiljetten

Hea totaalaanlal gelelde stembiljefien ( E + F + G = H )

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

o
G

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

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

E 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 veíklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

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

Uitkomsten per stembureau

Aantal geldige stempassen

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

D

H @ds à)

(,

§a Ja. Ga verder met rubriek 4.
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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 t]6
8.2 qD

c.2 oAantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers door hea gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

2rs

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

q Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembil,etten zijn er minder geteld?

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

a

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veÍmeld hiercnder de andere varklaringan en hoe vaak or sprcke van was)

L

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas)

o.2

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljeften. Vetmeld hoe

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

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewUzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

El Nee

D Ja, eÍ zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezeÍspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken woÍden veÍpakt en worden

verzegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

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

o

5. Aantal stemmen per lUst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

o



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
w.A. (Wim) (m)

Mooíman.
C (Chris) (m)

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

Westbroek.
H (Henk) (m)

van Bhijn-
de Geus,

26

28

29

L Len

o

o

Verhorsl,
Y (Yvonne)(v)

't5

16

I
Rijsdijk,
C L K. (Cicilia) (v) 1

1
Kalle.
J.H. (Hans)(m)

Wesdoíp
A A (Arie)(m)

3

4

2

1

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

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

5

6

I3
3

de Graatf-
van Lith,
K.J. (Kaíert)(y

Kumas,
F. (Fatih) (m)

7

B

Speelman,
14. (Mart) (m)

't0
van Egmond
w.A (Willem) (m)

l'lSmulders-Evers
R.J. (Rosalre) (v)

Herindijk.
H. (Bert) (m)

Kíomhoul,
f,, (Maarten) (m)

12

13

14Boeíen.de Snarjer.
A A A (Anneke)(v)

't?

r8Krajenbrink-Mernds
J. (Janneke)(v)

1
l9de Jonge,

J.M.M (Jos)(m)

de Bruine,

2l

22

20

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

Vermeer,
A. (Alice) (v)

23

D w.C. (Dion) (m)

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

Fit,
J.FJ (Jan) (m)

24

25

C1

5Totaal (1 + 2)

5
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I

272

l

EJanssen
i M.P (Marcel) (m)

de Snarjer,
J. (Jan) (m)

I

Subtotaal I

tr
I
I

Subtotaal 2



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaai &
kandidaalnummer

o

o

'|

2

1

2
3

4Vèenhuizen
H.B (Bertine)(v)

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

Boendeí.
H D. (Heleen) (v)

7Driesprong,
J.WJ. (Jan Willem) (m)

8Goudraaan.
R (Richard) (m)

IWilbrank.
J (Jorinde) (v)

10Speteís.
D (David) (m)

1lNoordeímeeí-Swemmer
M C.A. {Tineke)(v)

12van de Vreede.
t,4 L. (Maíijn) (m)

't3Berning-
Van Oostveen.
C.À,1. íTini)ív)

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

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

16de Kool.
A J (Aad) (m)

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

1
van Aíkel
P (Pete4 (m)

Ouwerkerk
A. (Aal) (m)

18

l9
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van Oorschot,
J I I ['"11trt
van Ditmars.
T E (.ferry) (v)

Peeterman,
Í.4.G. (Theo) (m)

6

1.tr
l I

I

_+

H

E

Totaal lrltd



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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Paq.7 van ?O

o

o

IWiersma-
den Dulk,
H H (Hennre) ív)

a

9
2van Lammeten

J. (Joris) (m)

)
Verbeek,
J (Johan) (m)

Lievense,
T (Tom) (m)

3

4

3
5Schaap.

W. (Wytze) (m) 1
6van den Berg,

J J. (Job) (m) .L

)
7van der Linden.

C A C. (Lieke)(v)

-1
'I Hoen.
PW. (Peka) (v)

Robbemond.
J M (Jan) (m)

8

9

l0Slengs-NijhoÍ,
J. (Hanneke)(v) 1

l1van den Ouc,en
A.P (Adíi) (m)

12van Stijn,
B (Bernhard)(m)

13Kickert-Schotling,
D.A. (Doíen)(v)

14Geerlings
H (Harry) (m)

Totaal

6

H

]f
T

[IrlC



Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 20

o

o

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

Zondervan.
N M (Natasja) (v)

I

2

1
3

3Totaal

Velders.
M.C. (Biet) (v)
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Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

o

o

1Winkels.
B.B.T.T (Branco) (m)

2Wegman,
G J.M (Marijn) (m)

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

van den Beíg,
H. (Henk)(m)

3

4

5de Klerk
A (Arie) (m)

6

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

van Kampen.
w E {Wim) (m)

van der Heijde-Keijzer,
M (Marcella) (v)

I

9

10van dé Pol
M. ([.4ax) (m)

1lvan deí Schaat.
D. (Dirk) (m)

1
van der Pols,
L.C P (Leo) (m)

13Keiizer-Westhoeve
E B (Liesbelh) (v)

14van deí Velde.
J.C.J. (Joao (m)

15van Rossum
N A (Ellen) (v)

16Boeler,
J P (Jan)(m)

I o

OostenÍ,k.

lr.c. 
(Iheo) ím)

5lr
c
,l
l

I
I

t--l

__l

---H

----r----ï
Totaal

tt
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Zet in elk vakie één cijler. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sulter- Besiers.
[í J (Ria)(v)

Hoístmeier,
P.H. (Piet Hein) (m)

26

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

2 Schep,
J (Jan) (m)

27

van Maurik-de GraatÍ.
N,1.J. (t\4arjo) (v)

3 Baad,
I (les) (m)

Overwater.
L A (Leen) (m)

4 Roodzand
J (Johan)(m)

Klapwijk,
J.D B. (Juígen) (m)

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

30

Vnjenhoek
W.C. (m)

31

Biemond,
W (Willem) (m)

de Vogel,
J. (Jan)(m)

33

o 34Steehouwer.
M. (Marian) (v)

van Maurik,
A L (Adrie) (m)

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

36

den Hollander.
C A (Kees) (m)

14

Herindijk,
M. (Maarten)(m)

15

Sleehouwer.
M A (Michel) (m)

16

17 Pikaart,
L. (Leon) (m)o

MrddendoÍp,
WAA (Wim)(m)

van Stappen
A (Arie)(m)

18 Huber.
J. (Johan) (m)

43

Doedens.
E H (Eimert) (m)

19

Arnold.
E R (Ed) (m)

20

Klootwiik,
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

22

van Maurik,
S C (Simon) (m)

23

Holterhues,
ÉW (Frank) (m)

24

q

1

1

1

van deí Meer.
B.C.J H (Rob) (m)

Bendeís.
J.PH.M. (Jos)(m)

10

11

12

'13

6

7

I

I

Boelhouwer.
N.P (Nathalie)(v)

Ouak,
A (Aart) (m)

Faber,
J. (Jacob) (m)

Olrjve,
K. (Rien)(m)

Bosman.
C J. (Celesle) (v)

van Nes-
de Man,

39

Kloet.
A (Adíiaan) (m)

Schellrng,
G J (Bert) (m)

Boender.
H (Henk) (m)

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

von Burg
A R (Alexander)(m)

41

40

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

van de Linde.
c B (Coo (m)

25

1

lr

+t
+

28
t

t_.1

35

42

1

1

]-t
I

ll r I
T

I

T

Subtotaal 1
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Zet in elk vakje één ciifèr. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A (Anne) (m)

Wilkens-
van Geloven.
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KB Konnre

KorÍ,
W (Wiesje) (v)

26

272

3

4van deí Horst.
S J.J (Servaas) (m)

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

Lucas.
B. (Reyeo (m)

de Neeí-Scholle,
M. (Mirjam) (v)

o
Hopman,
M. (Mark) (m)

de Looí,
A E (Arend)(m)

Hottinga,
FH H (Folkeít) (m)

Kooijman.
A. (Arie) (m)

van den Bogerd,
P (Peter)(m)

Tanis,
P E (Pessy) (v)

Slachler,
E J. (Ellen) (v)

Rietvelt,
V.S (Vincenl) (m)

van den Berg
M. (Manon) (v)

o
Kik.
i.4. (Binus) (m)

Fousert-Poeder,
CMC (Claudia) (v)

Kleinpaste,
G.J (Gertian) (m)

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

van Doít
I N,4 (lneke)(v)

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

Blauw.
N. (Nienke)(v)

5

6

7

8

I

31

Briggeman.
Í M (Theo) (m)

Brouwer,
A. (Aaíd) (m)

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

van 'l ZelÍde,
C (Kees) (m)

33

1

í0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

24

35

38

20

22

23

Blokhuizen.
A.B (Alked) (m)

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

Boot,
G. (Gerben) {m)

4'l

40

42van Burgel.
o (Dirk) (m)

Scherbeijn,
P P {Flip) (m)

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

47

44

45

46

Schuurmans.
T.J.C. (Theo)(m)

Klok,
I F. (les) (m)

1

Kalkman,
B C (Raymond) (m)

Rood,
E C (Eline) (v)

Krevit,
J (Joost)(m)

49

50

b Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

25

Lijst 7 Water Natuurlijk

Naam kendldeat &
kandidaatnummqr

tRr"ehor"t
lE.P (Ernst) (m)

LGielbert.

I 
L. (Leo) (m)

lve,rragen,
D J (Dirk) (m)

Mesker,

lC (cees)(m)

lz,treroerg,
lL. (Bartjan) (m)
l-
van deí Ree,
A H. (Arne) (m)

|va,,rv"*
lA E (Anneke)(v)

luíx,wP.,.
van Schie,

,|

30

36

E
t

tr
uI]

).

E

I
+

+
lF. (Femke) (v)

I Seriese,
lL. (Lennard) (m)

lxruit,
lB (Rik) (m)

Mout
P. (Piel) (m)

Irr" a"*"-t.""."*
L (Lies)(v)

trt

i
L

39

E
E

-T-l§l

I

-r----T-- -r-T-1,
Subtotaal 1



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) Pag. 12 van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

O

1de Jong

2Slaat,
B (Bert)

3Visser,
M.L. (Thiis)

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

5Grinwis,
PC. (Peteo

6Houweling.
A (Adíi)

van der Durjn Schouten,
C.A (Kees)

7

I

I

Breedveld.
J.S (Johh)

Hoogendoorn,
P (Peler)

10Kardux,
A J (Aíen-Jan)

1lven dèr Lrnclen.
A. {Arie)

t2Lekkerkerk
FJ. (Fíank)

l3

14Malze.
J K. (Johan)

15Kíanendonk.
P (Peteo

16Born,
A G M (líaíco)

den Besten
A J. (Aart-Jan)

Stoop,
TA (Íeunis)

17

18

Totaal

T
+
+

van Gurp,
A T. (Adrie)

#

E

-t-[Tld



Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

Zet ln elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met hel laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1Scheermeijer.
H.J P (Harry)

2Verkaik,
J W (Job)

3GoeÍee.
A. (Andie)

4Schneider,

5Ooslía,
A (Arjen)

6Íanis-Keijzeí.
PM. (Elma)

Houlman.
E E {Erica)

7

I

de Moed,
M J (Rini)

Iden Hollandeí,
D (Oiík)

10Tebíugge,
B.J. (Bernard)

11van Heemst,
J.PC (Slan)

12Hoek.
G.M. (Gerto)

l3den HaÍtog,
J (Johan)

Pipping,
C.iil. (Conny)

Spaans,
E J M (Erik)

14

15

't6
Bestman,
D J (Dirk Jan)

t7La Flose.
M B (Maikel)

't8
Grinwis-Driesse.
ll N (Miranda)

19van deí Duijn Schoulen,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ,
tl.C (Marco)

21Sres
S J (Selkin)

22Bobijn,
P (Prel)

23Fíöling-Kok,
J.A. (Jantien)

o

tr

I
I
T

I

1

I-_]

+I

L

-[
Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

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

,.)

2Kraaij,
B (Ruud)(m)

avan der Heiden-van derBlom. 3

B.J. (Bernadene)(v)

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

4

5Íroosl,
I (lna) (v)

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

\Totaal



Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

\ 5
Hage-Barendregl,
À,/.N (Nraarke)

van der Erjk,
PJ. (Piet)

1

2

1
Lagerwaard,
J (Han)

Sommeling,
C. (Coo

Wesdoíp,
M ([.4ichelle)

4

5

J. (Jan)

Warnaer.
J P (Jan Piete4

Oudijk,
M. (Marianne)

7

8

IJacobs,
PE. (Petía)

10Terlouw,
P. (Peter)

11Beedijk,
D (DrÍk)

12van den Brink,
G (Geurl)

1Totaal

6
+

t

tr tr



Liist 12 Partijvoor de Dieren Pag. 1ó van 20

Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

ICanlon,
B (Baít)

2Klompenhouwer,
L M. (Lisa)

van de Peppel,
S (Sabrina)

van Broekhoven-van l\rieío, 4

R.N.D. (Renate)

5Onderdehnden.
S E (Su2anne)

6Venderbos-Lambinon,
C (Cees)

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

IFaber,
A (Alex)

IBekkers,
A.J.T (Lydra)

10
van der Holst.
O. (Danielle)

ííGroenewege.
PJ L. (Pieleo

1 6Totaal

6l
----l
t{l
;l
II
l
l

d

1
+

+

+

+

l



Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Paq. 17 van 20

4

o

o

B

2.

Boos.
S.ir. (Servaas) (m)

Kegel,
F.J. (Fred) (m)

'|

3Meijeí.
P (Patrick) (m)

I 3

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Zaalen,
F. P. (Frans) (m)

2

lrl

Totaal



Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begln rechts , met het laatste cijfer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

ó)
1Struijs,

J.P (John)(m)

1
Kweekel.
A.A. (Adíi) (m)

Daamen,
J.K. (Jacques) (m)

2

3

l

Totaal tr
----T-------Ti----I



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

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

6

o

a

3

1

van Buuren,
M.J. (Meindert) (m)

Baonwasseí,
M.E.J. (Marc) (m)

,|

2

3

Jansen.
R (Robeí) (m)

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

van der Velden
P (Peteo (m)

4

5

.)lr"*n
I 
W.J (Wybren) (m)

1 --...++

Totaal r[r-l.i'l
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschil tussen eneÍzijds 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 gemeentelrk stembureau?

o

o

X Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vet*laring

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

Lijsttotaal zoals
vastgesleld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

o r@ g
-)
5 i4) q

tr Nee


