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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 Holla ndse Delta

1a Ste m b u rea ug egeve n s tijdens stemminq

Adres/locate slembureau Dag [,,laand Openingslilden (van - lol)

57o r5 :l z. e3 4,g (, z I C(-

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

AdÍes/localre slembureau Dag Maaód Openrngslrlden (van - tot)

5íL,,

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lilstniveau) plaats?

OaS l\,4aaod Jad Írtd (van . tol)

Datum OZ )-t 0o

o

1. Stembureau, locatie en openingstijden

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

f De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

u Bloc>

[-T---] [-T--

[-T---] [-T--

)
(()



2. Aanwezigheidstembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zittíng aanwezig was
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ÍUd (van - tol)Daq Maand )aat

§

Drt..,

[-T-t



Pag. 4 van 10

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen. volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C
ïel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geld ige stempassen 7't6
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B ?1
Aantal geldige kiezerspassen c o

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

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandadaat E
.-
5 .t 7

Aantal blanco stembiljetten F \1-
Aantal ongeld ige stembiljetten

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

ls het aanlal loegelalen kiezers niet gelik aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

o

\97

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G )

377

3. Aantal toegelaten kiezers

o

U gaat nu de stembiljenen bllen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (O = H).

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

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

E ivEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

D lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Mogelijke ve*laringen voor het verschil
Vormold hierondeÍ hel aanlal keeí dal de onderctaande silualies zich hebben vooígedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieíonder de andere verklaringen en hel aantal kèet clal aleze situaÍies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is vooÍ het verschil
(vafineld hierondor de andare v1rklaàngen en hel aantal keet dal deze situaties zich habbon vootgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten klezers en het aantal uitgcbrachte stemmen

Er ziin mééÍ stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Moqelijke ve*laringen voor het verschil
Vernald hiorondet het aantal keer dat cle onderslaande siluaties zich hébben voorgedaan.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



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 tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staal 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 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
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
L,gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
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 lweede stembus, het brandalarm ging aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het slemlokaal belnvloedden de kiezer.

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

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

7. OnregelmatighedenofbijzondeÍhoden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere slembureauleden.

Namen slembureauleden

o

o

Q-.^ k

Ll.

L^) (]íc)

8. Stembureauleden aanwezlg biJ de telling

@!9p: U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

2 -1-.-,,.n ol l A*1.r..-
3 l)e t,,.^ k-oc,i-.

4 í -t,, ,' , r \J{ ^'- (2 ae-.-^.,' r ÀL

5

6

7

1 Srnl
2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Llslnummeíen L lslnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

0 o1 WateÍschapspartii Hollandse Oelta

t T2WD

2 53 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

L L4 50PLUS

t5 CDA

L +6 Hollandse Delta Natuurlijk

t7 Water NatuurlÍk

q8 Staatkundig Gereformeerde Parti, (SGP)

1" LíI ChristenUnie

10 AWP voor water, klimaat en natuur L c
q Lí,I BBB

L B12 Partij voor de Dieren

13 JA21
'L Z

14 GOUD L
15 Belang van Nederland (BVNL) 3

IIIIIIIIII
Íotaal: 9 I 3

q

E

t
I
i
E

i

i
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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

Proces-verbaalo

Dee[ B

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

Tettafetnummer

o 6n t-

Naam

Tafe[leider

Tafetcontroteur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

5 7 0

Grd,er, u'^ Tr'esL

A llLo n l) o rr í,/r/. l/

Waterschap Hottandse Detta
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor olk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau S?O
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betÍefl, vult u dat in)

Aantal geldige stempassen A 3zr
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B ?\

o Aantal geldige kiezerspassen

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot hel gemeentelijk stemburcau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten F r)
Aantal ongeldige stembiljetten

a Het aotaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit ondedeel de aanlallen slemmen die op elke líjst zijn uitgebracht bij elkaar op

ls het aantal toegelaten kiezeís (rubriek 'l onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubóek 2 onder H) gelijk?

O Ja. Ga verder met rubriek 4

tr 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 verder met rubriek 4.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

c

Zq?

2. Aantal getelde stembiuetten

E À83

G L

?q7

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

Vul hiercnder de aantallen in zoals vastgesteld door hel stembureau (zie rubríek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

D

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

H
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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 (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8,2

Aanlal geldige kiezerspassen ípas om te slemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tol de stemming toegelaÍen kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantaltoegelaten kiezers (D.2) en heÍ aantal getelde slembiljelten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

a tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschil tussen hel aantal loegelaten kíezers en het aanÍalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

Mogelirke 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 weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het verschil?
(veíneld hieronder de andeÍe verkladngen en hoe vaak er spÉke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

tr Nee, er zrn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

g Nee

D Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtt ewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetrofÍen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden veÍpakt en worden

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

Noteer hier het aanlal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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29

a

o

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

24

25

26Moorman,
C. (Chíis)(m)

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

28Westbroek,
H (Henk) (m)

I

tSjoukes,
W.A. (Wim) (m)

2Riisdijk,
C.L.K. (Cicilia) (v)

5
Z

\

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

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

3

4

3van Brugge,
PM.J. (Paola)(v)

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

6

Z
7

8 5
Speelman,
U (t'/'larl) (m)

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

10

I

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

Heijndiik,
H. {Bert) (m)

11

Kromhout
M (Niaarlen)(m)

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

15Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

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

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

18Krajenbrink-Meinds,
J. (Janneke) (v)

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

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

21van der Sluis.
B H. (Bas) (m)

Vermeer
A (Alice) (v)

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

22

23

Subtotaal 1

Frt

J FJ. (Jan) (m)

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Rhain-

de Geus,

!.(!-e!vl(v)

fde GraÍl
van Lrth,

Kumas,
F. (Fatih) (m) F]

i
E

't2 l
14

-l

l

20

I 1

öSubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

;T:Iölut
a()



t)
1van Oorschot.

J.J.N4 (Frank) (m)

a-)

A
2van DitmaÍs.

T E (Teíy) (v)

3Peeterman
TA G (Íheo)(m)

4Veenhuazen.
H B. (Bertine) (v)

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

6Boendeí
H D (Heleen) (v)

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

8Goudriaan.
B. (Richard) (m)

IWilbrink.
J. (Jorinde) (v)

't0
Speters,
D (David)(m)

l1Noordermeeí-Swemmer
N,1.C.A (Tineke) (v)

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

13Berning'
Van Oostveen,
C.M. lTini) (v)

'14Boom,
W M. (Wernei (m)

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

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

t7van Noorl.
H.L.A. (Leon) (m)

l8van Arkel,
P (Peter) (m)

l9Ouwerkerk,
A (AaD (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakiè één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

(

I

Totaal



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

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, mel het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

3

o

o

5 o
IWaersma-

den Dulk.
H H (Hennie)(v)

.)
<. L

T

van LammeÍen,
J. (Joíis) (m)

Veíbeek,
J (Johan)(m)

2

4Lievense,
T (Tom) (m) o

5Schaap.
W. (Wytze) (m) a

3
6van den Beíg

J J. (Job) (m)

7van der Linden
CAC (Lieke)(v)

I
B't Hoen,

PW. (Petra)(v)

IRobbemond.
J M. ÍJan)(m) I

10Stengs-NijhoÍ.
J (Hanneke) (v)

1lvan den Ouden.
A.P (Adri) (m)

12van Stiin,
B. (Bernhard) (m)

?
13Kickert'Schotting,

D A (Dorien) (v)

14Geerlings
H (Haíy) (m)

Totaal Tló]

L

3

_I

II
L
LI

l



3
Ivan Scheijndel,

A.N.M. (Nico) (m)

2Zondervan,
N.M. (Nalasia) (v) 1

3Velders,
M.C. (Riet) (v) 1

Lijst 4 SOPLUS
Zet ln elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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1Winkels.
B B T.T. (Branco) (m)

2Wegman,
G J.M. (Maíijn) (m)

3Hàrlmann
J.J.M. (Josephine) (v)

4van den Beíg,
H (Henk)(m)

5de Kleík,
A (Arie)(m)

6Oosteníijk,
TC. (Theo) {m)

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

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

Ivan der Heijde-Keijzer,
[4. (Marcella)(v)

10van de Pol,
[4. (Max) (m)

't1
van der Schaal,
D. (Dirk) (m)

12van der Pols.
L.C.P (Leo) Ím)

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

l4van deí Velde,
J.C.J. (Joar) (m)

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

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

Liist 5 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Beqin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

5

I
--i--------i--------1.----

L-L

Totaal tr



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Beslers
M J (Ria)(v)

Sleehouwer,
H J. (Henk) (m)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Horstmeieí.
P H. (Piet Hern) (m)

Raad.
I (les)(m)

Boodzand.
J (Johan) (m)

van deZande
F (Ferdinand) (m)

Vrijenhoek,
WC (m)

Biemond,
W (Willem) (m)

26

2

3van Maurik-de Graaí
NI J (Marjo) (v)

28

30

32

33

34

de Vogel,
J (Jan)(m)

31

35

36

o

o

Sléehouwer.
M. (Marian) (v)

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

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

Kloet.
A (Adriaan) (m)

Pikaart,
L. (Leon) (m)

42

Huber,
J. (Johan) (m)

43

6

I

Overwateí.
L A (Leen) (m)

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

5

6van Nes-
de Man,
P íPelra) ív)

7van der Meer.
B.C J.H (Rob) (m)

1
t-

BendeÍs.
J.PH.M (Jos)(m)

10

1l

8

I

Boelhouwer
N P ÍNathalie)(v)

Ouak.
A (Aart) (m)

Faber,
J. (Jacob) (m)

i
12Olijve,

K (Rien) (m)

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

den Hollandeí,
C.A. (Kees) (m)

Heijndijk.
M. (Maarten)(m)

14

15

18

19

20

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

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

van Stappen
A (Arie)(m)

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

Aínold,
E.R (Ed) (m) q

21

22

23

24

25

Klootwijk,
P. (Pleun) (m)

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

Pannekoek,
W (Wiebe) (m)

van Mauíik,
S C (Simon) (m)

Holterhues,
F W (Frank) {m)

27Schep,
J (Jan) (m)

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

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

von 8urg.
A B. (Alexandeo (m)

4'l

39

40

Boendeí,
H. (Henk) (m)

\ 1Sublotaal 1

t È

Liist 6 Hollandse Delta Natuurlijk

1

)L

4

16

17

ttl

l

T ESubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I
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Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaainummèr

l',ilollem a.
A. (Anne)(m)

Baaphorsl,
E P (Ernst) (m)

26

Gielbert,
L (Leo) (m)

Verhagen,
D J (Drrk) (m)

2A

ÀIesker.
C. (Cees)(m)

29

Zilverberg.
L (Earljan) (m)

30

31

32

33

o
34

35

Bíiggeman,
T.M. (Theo)(m)

36

Bíouweí,
A (Aard)(m)

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

38

van'tZelÍde,
C (Kees)(m)

39

Boot,
G. (Gerben) (m)

40

van den Berg,
N,l (lvlanon) (v)

16 Scherbeijn,
PP (Flip) (m)

41

Kik,
M. (Binus) (m)

17 van Burgel,
o (Diík) (m)

42

O
4318 Sleegh,

J.PR M. (John) (m)

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

19 44

Gast,
J A. (Ron) (m)

20

van Dort.
I lí. (lneke)(v)

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

46

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

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

47

Blauw
N. (Nienke)(v)

23 Kalkman.
B.C (Raymond) (m)

48

Blokhuizen,
A.B (AlÍred) (m)

24 Rood. 49

E C (Eline) (v)

van den Houl.
A.Y (AnnemaÍie) (v)

25 50

5

q

\

van deí Hoíst.
S.J J (Servaas) (m)

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

Hottinga,
FH H (Folkelt) (m)

Rietvelt.
VS. {Vincent) (m)

10

11

12

'13

14

't5

2

3

4

5

6

7

8

I

Kooijman.
A. (Aíie) (m)

Lucas,
R (Reye0 (m)

de NeetScholle.
NI (lririam) (v)

Hopman,
M. (l,rark)(m)

de LoofÍ,
A.E. (Arend) (m)

KorÍ,
W. (Wiesje) (v)

van den Bogerd,
P (Pele0 (m)

Tanis.
PE. (Peggy)(v)

Slachter,
E J. (Ellen) (v)

Subtotaal I Subtotaal 2

Lijst 7 Water Natuurlijk

1

l
l
l

l-wirkens-
van Geloven,
K R (Konnre) (v)

Fousert-Poedeí.
CMC (Claudia) (v)

F

[-[rT4

tr*.R""
lA H (Aíne)(m)

E"v"*
lA E. (Anneke) (v)

iBouwer- 
-I van Sctrre.

I F. (Femke) (v)

lseriese.
lL (Lennard) (m)

]x,.rn,
I B. (Bik) (m)

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

Moul,
P (Pie0 (m)

I I xi.,ir
l l lr (.roo"0 (,)

Totaal (1 + 2)

T-rT1-Z
T-tl.tí-l

ll

F
E
t
ffi

ï

lll
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Lijst I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1de Jong,

2Staat,
B (Berl)

3

4van den Berg
A PJ (AlbeÍl-Jan)

5Gíinwis,
P.C (Peter)

6Houweling,
A (Adíi)

7van der Durjn Schouten
C A (Kees)

IBreedveld,
J S (John)

Hoogendoorn
P (Peter)

Kardux,
A J (Aren-Jan)

10

11van der Linden.
A (Arie) I

12Lekkerkerk
FJ. (Fíank)

13van Gurp,
A T (Adíie)

14Malze,
J.K. (Johan)

15Kíanendonk,
P (Peteo

16Born.
A G.M (Marco)

17den Besten.
A J (Aart-Jan)

't8
Stoop,
T.A (Teunis)

Pag. 12 van 20

Visser,
1,4.1. (Thijs)

H 3l
1

+

lI I

l-_1-_]

t--1

I l

Totaal T-T-I-]'àl



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laalste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

5
1Scheermeiieí

H.J P (Haíy)

2

3

Verkaik,
J.w. (Job)

Goeree,
A (Andre)

Schneider,
w (Willem)

5Oostra,
A (Arjen)

Tanis-Kerjzer.
PM (Elma) )

7de Moed,
M J (Rini)

IHoulman,
E E (Erica)

Iden Hollander.
D (Dirk)

l0Tebrugge.
B J. (Beínard)

van Heemst
J PC (Slan)

't2Hoek,
G N4. (Gerlo)

den Harlog
J (Johan)

14Pipping,
C.t', (Conny)

15Spaans,
E J i/,! (Erik)

16Bestman.
D.J. (OirkJan)

17La Rose
M.B. (Maikel) 5
Gíinwis-Díiesse.
M N (Miranda)

19van der Ourjn Schouten,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ.
ILC (i,4arco)

21Sies,
S J. (Setkin)

Robijn,
P (Pie0

23Fröling-Kok,
J.A. (Jantien)

.1

4

't1

18

13

Totaal
T



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

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1van Zetil,
F.J. (Fokke) (m) 6

2Kraaij,
R (Buud) (m)

van der Heiden-vandeí Blom, 3

B J (Beínadette) (v)

4Prins,
FJ. (Fred) (m)

5Íroosl,
I (lna) (v)

6va Zeijl,
B. (Bas) (m)

i 0Totaal

t

7
I

ï

.i-



j L
1Hage'Earendregt

M N. (Maaike)

2van der Eijk.
PJ. (Piet)

33Lagerwaard.
J (Han)

4Sommeling,
C. (Coo

5Wesdorp
M {Michelle)

6Vos,
J. (Jan) L

7Warnaeí
J P (Jan Pieter)

8Oudijk,
M (Marianne)

9Jacobs.
PE (Petra) l_

10Terlouw.
P ÍPereo

11ReedUk,
D (Dirk)

12van den Brink.
G (Geurl)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

+
ï

l
+

+

Totaal TI'1Tql



Lijst 12 Partii voor de Dieren Pag. 1ó van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

3
1Canton,

B (Bart)

2Klompenhouweí
L M (Lisa) 3

q3van de Peppel
S. (Sabíina)

van Broekhoven-van Mierlo, 4

R.N.D. (Renate)

5Onderdelinden.
S E (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon
C (Cees)

7den Boer.
R A A (Bobert)

8Faber,
A (Alex)

IBekkers,
A J.T (Lydia)

't0

van der Holsl,
D (Danielle)

l1Groenewege
PJ L (Piele0

Totaal

II
l--

L

l l

-[Twe



Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één ciller. Begin rechls, mel het laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

G

a

6
'|

Roos
S.t'r. (Servaas) (m)

a)L
2Kegel,

FJ (Fred) (m)

7
3Merjer.

P (Patrick) (m)

4van Zaalen.
F.P (Frans) (m)

Totaal

I

I

rm



2
2Kweekel,

A A (Adri) (m)

3Daamen,
J.K. (Jacques) (m)

Liist 14 GOUD
Zel in elk vakje één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal

Struijs,
J P Uohn)(m)

1

L l?l



1VAN BUUTEN

M.J (N,leindert) (m)

2Jansen,
R. (Robert)(m)

3Bronwasser,
M E J. (i,larc)(m)

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

5van der Velden
P (Pete0 (m)

6Dedert,
W J (wybren) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL) Pag. L9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

Totaal

I--Í -

a

ITTl5'l



Pag. 20 van 20

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

tr Nee

A Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Li.isttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

1 )? \ó A?n vLr'\ #in &t
o5 cl 5 q6

1t \2 qq v,s-Lo htez
\ /- 1_g 2] oín va^ rl in 12

i) LL 1r \-fr.t ll tD l3Oan

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liJsttotalen


