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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

1a Stem bureaugegevens tijdens stemminq

Adíes/localre stembu.eau

// /s 5

AdÍes/locaiie slembuÍeau

Dag Maand

/í b1 J.0 2j
openinssliiden (van - lol)

o4 3e> LI oo

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

Dag Maand openinsslijden (van - tol)

a

1b Stembureaugegevenstijdens!e!li.!.S(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS líaand JaaÍ Trtd (van - tot)

Datum o3 LOL3 L\ oo LZ 3'.1

waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E Oe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

a

II

rí
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2. Aanwezigheid stcmbureauleden

t
Voorletl€rs Achleínaam

L _l

o SHIFT 2:

óot-rloi..r.tn,
/í oll2c 23

2o

Aenwezig op hel slembuíeau

Dag Maand Jaat Tild (van - rot)

oc)

] 06 3 tb
ót)

oo

Bc,:<

t5 (, ) lw L )

Dag Maand

c

o3

Lo L 3 oG

r5 3O
IS
I r-1\o

3v
JO

Írtd (van ' lot)

Trld (van - lot)

Vooílelteís AchieÍnaam

[ a-] l-

v Lir

4)rír
FÀ.1 /\^a\
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TELLERS:
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Houd per slembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezíg was.
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3. Aantal toegelaten kiezeÍs

Vul híeronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewíjzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

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

B 1_L

c o

qCJI

4. Aantal uitg€brachte stemmen

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

Totaal aanlal gelelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelalen kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stommen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

E tg3
F q

L

'93

ll+

Aantal geld i9e kiezerspassen

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aanlal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aanlal toegelaten kiezers (D = 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 (rubtiek 3, onderdeel O) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

R/VEE à Ga dan door naar rubriek 6.
D lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vetmeld hierondet cle anderc ve*laíingen en het aantal kaer dat dezé stluaties zich hebben vooígodaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is vooÍ het veÍschil

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

Mogelijke verklaringen voot het verschil
Vermeld hierondet het aantal kéeí clal de onderslaancle silualies zich hebben voorgedaan

a Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermald hiaronder de andero verklaringen en hel aantal keer dat dazo siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelíjke verklaríngen voor het verschil
Vermeld hieronder hel aanlal keet dal de onderstaande silual@s zich hebben vootgedaan.



6, Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilik 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
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 reaclia op het bezwaar? Noteer die dan ook.

lgtjíp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

}. r-n ntbcrr.( f0r I ctí@r.tt dA\ AtoF c,t
cr-C(

R v

rya CL r(a [c-t le ,,\(

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tíjdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de síembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalam ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal betnvloedden de kiezer.

Omschríjf do onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lglj,p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden

&
\rr-

( CI) ^^ 
[y^f

e.Í'ie .su;
qrrc\ (Ct /

6" ,qwuÍrkb azn ÀE crG 
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Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig z|n
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

!Àssr\^rt^

Namen slembureauleden

u.J lbrd, (_

\t ('l\

o o rJ S^,Aro|\s

n

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.

veNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1 TQ/fil

2

3

4

5

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

L jstnummer en Liislnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

í Waterschapspartij Hollandse Delta
1l- t

q

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) L t
4 sOPLUS s
5 CDA 3
6 Hollandse Oelta Natuurliik 5

7 Water Natuurliik 1 1

I Staatkundig GereÍormeèÍde Partij (SGP) í

I ChristenUnie 1 I
10 AWP voor water, klimaal en natuur 1 j
11 BBB L t
'12 Partij voor de Dieren t, (Y

't3 JA21 1
ol-

14 GOUD t
15 Belang van Nederland (BVNL) t

Totaal: 1 1 3

2WD

I
l

-l

I
-l
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o

ro

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2ÍJ23 in Ahoy Rotterdam
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-=À= Gemeente
Rotterdam

a Proces-verbaal
Waterschap Hottandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

a 4t3
Naam

Tafetleider

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

5 7 I

,Wu,JC

Stembureaunummer
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stembureau

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

í. Aantal to€gelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Hel aanlal tot de saemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A IYï
B 9- Í)

Ia c o

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld dooÍ hel gemeentelijk stembureau/stembureau vooÍ hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E ïq3

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembilietten ( E + F + G = H )

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

a

F Ll

G 9_

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

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

fl Ja. ca veroer met rubriek 4

fl Nee, maarhet stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in datmeer

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

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

Uitkomsten per stembureau

s+

l4G'o

t

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal blanco stembiljetten

t(H
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

4.2

8.2

Aantal geldige kiezeÍspassen ípas om le stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijh
stembureau. Tel op! ( A'.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

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

o
tr Ja. Ga veÍder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil lussen het aantal toegelaten kiezers en het aanlalgetelde stembiljetten. Vemeld hoe

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

Mogeliike 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 eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veímeld hiercndet de andere verklaringen on hoe vaak et spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil?

o.2
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oí kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

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

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

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

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

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 pag ina's

o

4. Bij gecombineorde stemmingen



1Sjoukes,
W.A. (wim) (m) lt

!
Kalle.
J H (Hans) (m)

2

3

Wesdorp,
A A (Arie)(m)

van Brugge,
P M J. (Paola) (v)

4

7de Graaí-
van Lith.
K J ÍKaren)(v)

ll

van Egmond,
W A (Willem) (m)

10

BKumas,
F (Fatih)(m)

Speelman,
M (Mart) (m)

l1Smulders-Evers,
B J (Rosalie)(v)

12Heijndijk,
H (Bert) (m)

13KÍomhoul,
M (Maarten) (m)

Krajenbrink-Meinds
J (Janneke) (v)

19de Jonge.
J.M.M (Jos) (m)

20de Bruine.
N, w (witma) {v)

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

Vermeeí,
A (Alice) (v)

21

22

D.W.C (Dion) (m)

24'l Mannetje.
J.J. (Johan) (m)

Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechls , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Oosterlee,
RJB (Rob)(m)
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6

§o

Boeren-de SnaÍeí,
A.A.A. (Anneke)(v)

Veíhorst,
Y (Yvonne) (v)

Janssen
tí P (Maícel) (m)

o
de Snaijer,
J (Jan)(m)

14

15

16

17

I

25

k

26Moorman,
C (Chris) (m)

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

Westbíoek
H. (Henk) (m)

29van Rhijn'
de Geus
L {Lenv) (v)

I{Subtotaal I

Totaal (1 + 2)

Frt,

J F.J. (Jan)(m)

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

4
I

t

I
't8

IT



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatsle ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

9_
Ivan Oorschot.

J.J M. (Frank) (m)

2van Oitmars.
T E. (Teíy) (v)

3Peeterman,
T.A.G. (Theo) (m)

4Veenhuizen
H B (Benine)(v)

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

6Boender,
H.O (Heleen) (v)

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

IGoudíiaan,
R (Rrchard) (m)

I
9Wilbíink.

J. (Jorinde)(v)

10Speters,
D. (David) (m)

11Noordeímeer-Swemmer.
M C A. (ïineke) (v)

12van de Weede.
M L. (Maíijn) (m)

13Berning-
Van Oostveen.
C.lí. (ïini)(v)

Boom.
W M. (Werner) (m)

15de Gíaad.
H A (Henk) (m)

de Kool,
A J (Aad) (m)

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

16

17

18van Arkel,
P (Pete4 (m)

't9
Ouwerkerk,
A. (Aat) (m)

Totaal

F

I

'14

I

4



I l.l
'|Wiersma-

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

É
2van Lammeren,

J (Joris) (m)

3Veíbeek.
J (Johan)(m)

4LÉvense.
Í (Tom) (m)

I
Schaap,
W. (Wytze) (m)

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

7van deí Linden.
C A C (Lieke)(v)

8't Hoen.
PW. (PetÍa) (v)

IRobbemond
J M (Jan)(m)

L
l0Stengs-Niihoí,

J (Hanneke)(v)

11van den Ouden.
A P (Adri) (m)

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

r3Kickert-Schoning
D A (OoÍien) (v)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

Geerlings,
H. (Haíy) (m)

14

o

]. _

---------.1------

t1
1

Totaal M



4
2Zondervan.

N.M (Nalasja) (v) I
3Veldeís,

[i1.C (Riet)(v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Scheiindel,
ANM (Nico)(m)
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a

o

,l

I

Totaal 6



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

2Wegman,
GJM (Maíijn) (m)

I
3Harlmann

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

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

5de Kleík,
A (Arie)(m)

6Oostenrijk,
TC. (Theo) (m)

I
7vàn Gelder.

L A. (Leo) (m)

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

9van der Heijde-Keijzer
M. (Marcel!a)(v)

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

l1van der Schaaí.
D (Dirk) (m)

12van der Pols.
L.C.P (Leo) (m)

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

14van der velde.
J C.J. (Joao (m)

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

Liist 5 CDA
Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ci,íer.

Naam kandidaat &
kandldaalnummer

Pag. 9 van 20

o

o

van Rossum,
N A (Ellen)(v)

15

I

-

Totaal IH



Laist 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutter- Besters,
M.J. (Bia) (v)

van dea Meer
RCJH (Bob)(m)

o
Boelhouwer,
N P (Nathalie) (v)

Ouak,
A (Aa ) (m)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horstmeier,
P H (Piet Hein) (m)

7

I

I

26

43

Bosman,
C J. (Celeste) (v)

den Hollander.
C A (Kees) Ím)

Herjndijk,
M (Maarten) (m)

13

14

15

r6

17

't8o
Middendoíp,
WAA (Wim)(m)

van Stappen
A. (Aíie) (m)

Steehouwer,
M A (Michel) (m)

Holterhues
FW (Frank) (m)

Huber.
J. (Johan) (m)

24

0
2Steehouwer.

H J (Henk) (m)

3ven Maurik-dë GraaÍÍ
M.J (Marjo) (v)

4Overwaleí.
L A (Leen) (m)

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

6van Nes-
de Man,
P. íPetía) (v)

Fabeí,
J (Jacob)(m)

Benders,
J PH.lí. (Jos) (m)

10

12Olljve
K (Bien) (m)

19Doedens.
E.H (Eimert) (m)

20Arnold,
E.R. (Ed) (m)

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

Pannekoek,
w (wiebe) (m)

21

22

van Mauíik,
S.C. (Simon) (m)

Schep,
J (Jan)(m)

28Raad,
l. (les) (m)

\ten de Zande
F (Feídinand) (m)

31

32

33

29

30

34

Roodzand.
J. (Johan) (m)

Vrijenhoek,
WC (m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer.
M (Marian)(v)

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

Kloet,
A. (Adriaan) (m)

35

36

37

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

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

Boendeí,
H (Henk) (m)

39

40Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

41von Burg,
A.R. (Alexande0 (m) )_

42Prkaart,
L. (Leon) (m)

3Subtotaal 1

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

25

'|

l1

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I

-l---+--

t
5

.t



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema,
A. (Anne)(m)

van der Horst
SJJ (Seívaas) (m)
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26

27

28

29

30

4

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst,
E.P (Eínst)(m)

Gielbert,
L (Leo) (m)

Veíhagen,
D J. (Diík) (m)

Mesker,
C (Cees) (m)

Zilvetbery,
L (Baítjan) (m)

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

A.E. (Anneke) (v)

Bouwer-
van Schie.

Paleí'von Wasserlhal
M.J (Marian)(v)

Lucas,
R (Reyer) (m)

5

6

7

8

10

12

13

15

16

o
Hopman,
M (Mark) (m)

de Looí.
A.E. (Arend) (m)

de Nèel-Scholte.
M (Mríjam) (v)

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

32

33

Femke
I

Kooijman,
A. (Aíie) (m)

van den Bogerd,
P (Peter) (m)

Tanis,
P E. (Peggy) (v)

Slachter.
E J. (Ellen) (v)

Rietvelt,
V S (VincÉnt) (m)

van den Berg,
M (Manon) (v)

o
Kik,
M. (Rinus) (m)

Fouserl-Poeder
C M C (Claudia)(v)

17

't8

19

20

21

22

24

Kleinpaste,
G.J. (Geíian)(m)

Gast.
J A (Ron) (m)

Moul.
P (Piet) (m)

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

Rood,
E C (Ëline) (v)

45

46van Dort.
lM (lneke) (v)

Ruiler,
H J W (Hein) (m)

Blauw.
N. (Nienke) (v)

Blokhuizen.
A B (AlÍíed)(m)

23

49

50van den Hout,
A.Y (Annemarie)(v)

5
van Geloven

KorÍ.
W. (Wiesie) (v)

2

3
--------+- +

+

Seíiese,
L (Lennard) (m)

Kruit,
B. (Rik) (m)

34

35

36Briggeman
T.M. (Theo) (m)

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

37

38

van 'l ZelÍde,
C. (Kees) (m)

Boot.
G (Gerben)(m)

40

39

41ScheÍbeijn,
P P (Flip) (m)

van Burgel,
D. (Diík)(m)

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

42

43

44Klok,
I F (les) (m)

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

Kalkman
B C (Baymond) (m)

47

Subtotaal 1 Subtotaal 2)tr)

Kievit.
J. (Joost) (m)

KR

1

I BrouweÍ,

la. (m'o) (,1

3í

I

I

14

11

lll

-

II

48

I]
M
M

I
Totaal (1 + 2)



1de Jong,

4

Visser,
M L. (Thijs)

2

3

Staat,
B (Beít)

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

5Grinwis,
PC. (Pete0

6Houweling,
A (Adri)

7van deí Durjn Schouten,
C.A. (Kees)

8Breedveld,
J.S. (John)

Hoogendoorn
P (Peter)

t0Kardux.
A J. (Aren-Jan)

l1van deí Linden.
A (Arie)

12Lekkerkerk,
FJ. (Frank)

13van GurP.
A.T (Adíie)

14Matze,
J K (Johan)

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

't8
Stoop,
T.A. (Teunis)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet In elk vakje één cijler. Begin rechts , met hel laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Kranendonk.
P (Peter)

't5

Pag.12van20

o

Born,
A.G.M (Marco)

16

o

l5i

----.,]

i

I

Totaal



Liist I ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.13 van 20

o

o

Spaans.
E J [,4 (Enk)

Bestman.
O J (Drrk Jan)

l5

16

23Frölin9-Kok,
J A (Jantien)

lt
Scheermeiier
H J P (Haíy)

t

2Verkaik,
J.W. (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4Schneider,
w (Willem)

5Oostía,
A (Arjen)

6Tanis-Keijzeí,
P M (Elma) /

?de Moed,
M J (Rihi)

I
IHoulman.

E E (Erica)

9den Hollander,
D. (Dirk)

I
l0Tebrugge

B J (Bernard)

llvan Heemst.
J PC. (Slan)

12Hoek,
G.M (Gerto)

Í3den Hartog,
J. (Johan)

14Pipping,
C [/ (Conny)

17La Rose.
M.B. (Maikel) I

1BGrinwis-Driesse.
M N (Mrranda)

r9van der Duijn Schouten
J (Jacob)

20Koornneel,
M C (Marco)

I
21Sies,

S.J. (Setkrn)

22Robrjn,
P (Piet)

l1Totaal

]l
+

-



1van Zeiil,
ËJ. (Fokke)(m) u

I
2Kraaij,

R. (Fluud) {m)

L
van der Heiden'van deÍ Blom. 3

B J (Bernadette) (v)

4Prins,
FJ. (Fred) (m) j

l_
5Tíoost,

I (lna) (v)

6van Zeill,
B (Bas) (m) I

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laalste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

Totaal E



tq
,1

Hage-Barendregt,
N, N. (Maaike)

I
2van deí Eijk,

PJ (Piet)

ILagerwaard
J. (Han)

4Sommeling,
C (Co0 I

5Wesdorp,
M (Michelle)

6

J (Jan)

7

J.P. (Jan Pieteo

I
BOudiik,

t', (Marianne)

9Jacobs,
PE. (Peka)

I
l0Terlouw,

P (Pereo

11Reedrik,
D (Dirk)

12van den Brink,
G (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met hel laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

---#

I

Totaal M



lLt
ICanlon

B. (Bart)

It;
2Klompenhouwer.

L M (Lisa)

3van de Peppel,
S. (Sabrina)

4van Broekhoven-van Mierlo
R.N.D. (Renate)

Onderdelinden,
S.E (Suzanne) I

6Venderbos-Lambinon
C (Cees)

7den Boe..
R A A (Robert)

8Fabeí,
A (Alex)

9Bekkers,
A.J.Í (Lydia)

10
van der Holst,
D (Danielle) 4

l1Groenewege.
PJ L (Piete0

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandldaalnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

\t

8Totaal j



IBoos,
S M. (Servaas) (m) cl

I

/
2Kegel,

F.J (Fred) (m)

I
3t,leijer,

P (Patrick) (m)

I4van Zaalen,
F.P (Frans)(m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijler. Beqin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

o

o

Totaal

-t
I

V2



1Struiis,
J P (John)(m)

2Kweekel.
A A (Adri) (m)

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

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal

Lijst 14 GOUD

@



,|
VAN BUUíEN,

M J. (Meindert) (m) 2_
2Jansen.

R. (Robeít) (m)

3Bronwasser,
MEJ (Maíc)(m)

4de Jong-Kamst,
S (Sharon)(v)

1
)

5van der Velden
P (Peteo (m)

6Oedert.
W J (Wyb.en) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

Totaal t5



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een veÍschil tussen enezijds het aantal op deze lrst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelÍk stembureau?

Nee

o

Lijstnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgestèld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenlelijk stembureau op het verschil

o

Pag. 20 van 20

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vetularing.


