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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

1. Stembureau, locatio en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

slenbureau Dag Maand

{co'
AdÍes/localie stembureau

zu 1-f

t-/ -)
in vooíelke locatie waar hel stembureau

Openingslijden (van - lol)

oo q§

o
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gege
voor kiezers open is.

Adres/localie stembureau Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat

Datum

Tiid (van - rol)

z1 oo 1c)

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

BDe telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andeÍe locatie plaats. Adres of omschÍijving locatie

a a,1 3 oÀ)a

i s oo

Openingslilden (van - lol)

ö\

[-T-t

[-T-t [-T-t
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Houd per stembureaulid de lijden bi waarop het lid bii de zitting aanwezig was

Aanwezig op hel slembuíeau

VoorletleÍs Achternaam

C

§ tLl Ë>sr

l"'/ uf

DaS Maand

w

Írtd (van - lot)

4

T'Jd (van - tol)

t\ Ll/

n

1 0.1

b

Osura

t-)

TELLERS:

o

?

E-L r L

Dag Maand

q\

u0 ks
q§.'t-0<1 TFf',-S

tF 1 ,,|

/í 1t

,4U

Voorlellers Acht€.naam

tN

L{9rltó l,-1a'À 1 ,r'"? 4 \., (. q§

VooÍletle.s Achternaam Daq Maand

.,] I oLt
Iijd (van - tol)

SÀvct a t\hq Ll 4 ï §

tTz
/q (

t/
q

) t5 )

-L OJ

)q n/)

c c./

th n2 ?c1a

/) 1o I1 uo

2. Aanwezigheld stembureauleden

SHIFT í:

12,7 1
ti

q I '2"?

Tiwz

tE ttl

'7 44 "4

í6
ttz 4/1

,§

) à.o rtlt l /

oO qi
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Aanta I geldige stempassen

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

Aantal geld ige kiezerspassen

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

tu9
B Jo
c 0

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

E s6l
F

,
t 1

s

5

3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

o slq

Aantal blanco stembiljetten

H
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stammen

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

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

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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vemeld hiercndet da andaÍo va*laringen en hel aanlal keor dat deze situaties zich hebben voorgadaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Er zijn minder stembilietten geteld. NoteeÍ hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaríngen voor het verschil
Vormèlcl hieronder hol aantal kaer dat de ondorclaande siluatios aich habben vootgadaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vernleld hierondeí de anderc ve*laíingen en hel aanlal keet dat deze silualies zich hebben voorgedaan)

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vetmald hiercnder hel aanlal koer dat de ondorslaande siluaties zich hebben vootgedaan.

E

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



Hebben aanwezige kiezers bezrvaren 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 ín een stemhokje.
Vootbeelden van bezwaÍen van kiezers tidens de telling: een stem wordl onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, hel resultaal van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de te ing is oniuist.

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.

Lgtgf noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of 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 of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@tgp! noteer qeen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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6. Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig ziin
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

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

CLa,,ts '"
Namen slembureauleden

r Sovo tt r

1,4 U t

o k .S l,-,,,."

ní) tt1

5hy et Rh"

o

8. Stembureauleden aanwezig b[ de telling

I

2

3 D9., I

4

5

6

7

,|

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

tijslnummeÍ en Lijslnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

í Waterschapspartij Hollandse Delta , 1

2WD f 6

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 6 I

4 50PLUS
'i

7
5 CDA 1 3

6 Hollandse Delta Natuurliik
Lt 3

7 Water Natuurlijk
Ll a

8 Staatkundig GerefoÍmeerde Partij (SGP) .5

9 ChristenU nie L 7

'10 AWP voor water, klimaat en natuur L i

11 BBB

--) J.

12 Partii voor de Dieren r 9

13 JA21

.\ èJ

14 GOUD z

15 Belang van Nederland (BVNL) I ,P

Totaal: 5 6 3

-l
-l

l
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o

o

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2Í)23 in Ahoy Rotterdam
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=\,

Gemeente
Rotterdam

O

6
Proces-verbaal
Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

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

Teltafetnummer

Naam

Tafe[leider

Tafetcontroteur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

o

0 0

bD3

Licho

(L\-c---n

Stembureaunummer
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau anq I0b
Localie stembureau (indien h€t een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in) 0e,,.. e-Lr.\t., t L o{,

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

Aantal geldige stempassen A 50q
B ao
c o

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

O Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal lol de slemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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 5eL
Aantal blanco stembiljetten F tl
Aantal ongeldige stembiljetten G í

o Het totaalaantal gelelde stembiljetten ( E + F + G = H ) 5)B

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 'l onder D) en het aantal getelde stembilietten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Ja. Ga verder met rubriek 4

fl Nee, maar het st€mbureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hierond€r het aantal stembiljetten in dat meer

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

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubÍiek 3

í. Aantal toegelaten kiezers

2. Aantal getelde stembiljetten

E

o 6ïct

6
' Tol v6r dit onderdeal de aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebracht bij elkaar op.

-W

H 5]í

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde verschil heeft het gemeentelrk 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 (schriftelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas)

4.2

8,2

c.2

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

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

o
D Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

1

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 uilgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hiercndet de andero verklaringen en hoe vaak eÍ sprcke van was)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

o.2

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

Nee

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezercpassen dal is
aangetrofíen.

o

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

Zie volgende pag ina's

o

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
w A (wim)(m)

Moorman.
C. (Chris)(m)

26

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

27

Westbroek.
l-l (Henk)(m)

28

van Bhijn-
de Geus.

29

L (Leny)(v)

O

o

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

21

Vermeer,
A. (Alice) (v)

D W C. (Dion) (m)

23

'I Mannelje,
J J. (Johan) (m)

24

25

b,)

Biisdijk.
C L.K. (Cicilia) (v)

Kalle,
J.H (Hans) (m)

3
3

I

I

L a
van Brugge.
P t\4 J (Paola) (v)

Oosterlee,
BJB (Bob)(m)

4

5

6

Wesdorp,
A A (Afle) (m)

I

7de GíaatÍ-
van Lith,
K.J. (Karen) (v)

Kumas,
F (Fatih) (m)

Speelman,
tí (MaÍl) (m)

8

9

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

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

10

11

Heijndiik,
H (Bert) (m)

r3

Boeren'de Snaijer
A A.A (Anneke) (v)

Verhoíst,
Y (Yvonne) (v)

14

15

Janssen,
M P (t'Iarcel) (m)

de Snaijer,
J (Jan)(m)

16

r8Krajenbrink'Meinds,
J. (Janneke) (v)

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

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

19

20

Subtotaal 1 oSubtotaal 2

t

Frt,

J F.J (Jan) (m)

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

!.;."-
tr, (t'raarten) (m)

1

12

17

hlI

+ Il_

I

L

tL
hl

E
tr

H
H

L_l-]

I l
l I

Totaal (1 + 2)



L]

,|
van oorschot.
JJM (Frank)(m)

I2van Ditmaís,
T E (Terry) (v)

I3Peeterman.
T.A G. (Íheo)(m)

I

4

5

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

7Driespíong,
J W J. (Jan Willem) (m)

8Goudriaan.
B (Richard) (m)

Wilbrink,
J (Jorinde) (v) 6

10Speters,
D (David) (m)

I

1'lNoordermeer-Swemmer,
M C A. (Tineke) (v)

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

13Berning-
Van Oostveen,
C M. ÍTini) (v)

14Boom.
W.M (Werneo (m)

Í5de Graad.
H.A (Henk) (m)

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

I

17van NooíI,
H L.A. (Leon)(m)

18van Arkel,
P (Peter) (m)

19Ouwerkeík,
A (Aal) (m)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

a

o

,/.vTotaal 3t
.8
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Veenhurzen.
H B (Berline) (v)

Noonman.
H.J. (Hein)(m)

rtt



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zèt in elk vak,e één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a
'l Hoen,
PW (Petra) (v)
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8

van den Ouden
A P (Adri)(m)

van Stijn.
B. (Bernhard) (m)

1l

12

Kickeí-Schotting
D A (Dorien) (v)

o

3 L
I o

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

van Lammeíen,
J (Joris) (m)

,|

2

3Verbeek,
J. (Johan)(m) 'í

4Lievense,
T. (Tom) (m)

I

5Schaap,
W (Wytze) (m)

I

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

6
7van der Linden.

C.A C. {Lieke)(v)

I
IBobbemond.

J M. (Jan)(m) J-
Stengs-Nijhof,
J (Hanneke) (v)

14Geeíhngs.
H (Harry) (m) I

6
4LTotaal

13

I

I

+

ïl

--

-----+------i

l0

l



L b
1van Scheijndel,

A.N M (Nico)(m)

I o
2Zondervan.

N M (Natasja)(v)

3Velders.
M C (Brel)(v)

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

Naam kandidaai &
kandidaalnummer
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o

o

3 +Totaal

t



d
1Winkels,

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

i
2Wegman.

G J.M (Mariin) (m)

'1/-
3Hartmann.

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

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

6Oosteníjk,
T.C (Theo)(m)

7van Gelder
L A (Leo) (m)

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

van der Heijde-Keijzeí,
lvl (Maícella) (v)

r0van de Pol.
M (Max) (m)

11van der Schaaf.
D (Dirk) (m)

'12
van d€r Pols,
L.C P (Leo)(m)

13Keiizeí-Westhoeve,
E.B. (Liesbelh) (v)

van deí Velde.
J.C.J (Joar) (m)

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

r6Boeter,
J.P (Jan)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 9 van 20

o

o

Totaal

Lijst 5 CDA

E"*
I A. (Ari€) (m)

I

I

---+---------t

I
I

15

14

[TT3



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

de Sun6r Besteís,
M.J (Bia) (v)
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Naam kandidaat &
kandidaatnumm€r

Horstmeier.
PH. (Piel Hein) (m)

26

Schep,
J (Jan) (m)

o

o

0
2Steehouwer.

H.J. (Henk)(m)

van [/auík'de Graaí.
M.J (l,íarjo)(v)

3

4

5

6van Nes-
de Man,
P íPetra) (v)

3

Ivan der Meeí.
B.C.J.H (Rob) (m)

Boelhouwer.
N P (Nathalie) (v)

7

8

9Quak,
A (Aarl)(m)

FabeÍ.
J. (Jacob) (m)

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

't0

1l

12Olrjve,
K (Bien) (m)

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

14den Hollander.
C A (Kees)(m)

I

Heiindijk,
M (Maarten) (m)

Steehouwer,
M.A (Michel) (m)

15

16

17Middendorp,
W.A.A. (Wim) (m)

í8van Stappen,
A. (Arie) (m)

1-

Doedens
E H (Eimert) (m)

Arnold,
E R (Ed) {m)

19

20

Kloolwijk,
P (Pleun)(m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

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

Hollerhues.
F.W. (Frank) (m)

23

24

25van de Linde.
C B (Cor) (m)

28Raad,
l. (les) (m)

van de Zande.
F (Ferdinand)(m)

3l

29

30

32

Vrijenhoek
w C. (m)

Biemond.
W (Willem) (m)

Roodzand.
J (Johan) (m)

33

35

34

de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer.
N4. (Marian)(v)

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

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

38

Kloet.
A. (Adriaan) (m)

Schelling.
G.J (Bert) (m)

BoendeÍ.
H. (Henk) (m)

Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

39

40

41von Buí9,
A.B (AlexandeD (m)

0
43Huber.

J. (Johan) (m)

Subtotaal 2

u

1

el

_l
I
I

1

42

tó*-*.
L A (Leen) (m)

Klapwitk,
J.O.B. (Juígen)(m)

tLl

--.,]

+ --t

+

rl

I
Pikaart.
L (Leon) (m)

21

i
H

l

CI

Li..'

q
T

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

tr tr
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Zet in elk vakie één cajler. Begin rechts , met het laatste ciifer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema.
A. (Anne) (m)

Baaphorsl,
E.P (Ernst)(m)

26

Wilkens-
van Geloven.

2 Gielbert,
L (Leo) (m)

27

KR Konnre
3 Verhagen,

D.J (Dnk)(m)
KorÍ,
W lwiesje) (v)

4 Mesker.
C (Cees) (m)

29
van der Horst
S J J. (Servaas) (m)

5 Ztvetbee,
L (Barlian) (m)

30
Pateí-von Wasserthal.
t\4 J (Marian) (v)

6 van der Bee
A H (Arne) (m)

31
Lucas,
R (Beyer) (m)

A E (Anneke) (v)
32

de Neeí-Scholte
M (MÍjam) (v)

8 Bouwer-
van Schie,o

Hopman
M (Mark) (m) F

de Looí.
A.E (Arend) (m)

Seriese,
L. (Lennard) (m)

34

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

10 Krurl,
R (Brk) (m)

35

Koorjman.
A. (Arie) (m)

11 Briggeman.
ÍM (Theo)(m)

36

van den Bogerd
P (Peteo (m)

12 Brouwer
A. (Aaíd) (m)L

Tanas,

PE. (Peggy)(v)
13 Haan

R E P (Bob)(m)
38

Slachter,
E J (Ellen)(v)

14 van'tZelfde.
C (Kees)(m)

39

Rietvelt,
VS (Vincent) (m)

15 Boot,
G (Gerben) (m)

40

van den BeÍg.
M (Manon)(v)

16 Scherbeiin,
PP (Flip) (m)

41

van Burgel,
D. (Diík) (m)

42

o
18 Steegh,

J.P R M. (John) (m)

19 Klok,
I F (les) (m)

44

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

20 Mout.
P (Piet) (m)

45

van Dort
l.M. (lneke) (v)

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

46

Buiter,
H J W (Hern) (m)

Schuuímans,
ÍJ C (Theo) (m)

47

BlaLrw,
N (Nienke)(v)

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

48

Blokhuizen.
A B (Alfred)(m)

24 Rood,
E.C (Eline) (v)

49

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

25 50

L

L

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Kievit,
J. (Joosl)(m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Kik.
M (Rinus) (m)

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

Kleinpaste,
G J. (Gertjan) (m)

'|

p

7

+j{
l-_le

+
-.,]

l

17

22

i

l
t-l

+1,
-T

Subtotaal 1 l13ï-
E



,
1de Jong,

2Slaal,
B (Bert)

Vrsser,
[/ L (Íhrjs)

4van den Berg,
A PJ (Albeít-Jan)

5Grinwis,
PC. (Pete0

HouweIng
A. (Adri)

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

8Breedveld.
J.S. (John)

Hoogendooín,
P (Pele0

Kardux.
A J (Aren-Jan)

11van der Linden
A (Arie)

Lekkeíkerk
FJ (Frank)

13van Gurp,
A T (Adrie)

14Matze.
J.K. (Johan)

Kranendonk
P (PeteÍ)

16Born,
A G Lí (Marco)

den Beslen.
AJ (Aan-Jan)

t8Stoop,
Í.4. (Teunis)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakje één ciiÍer. 8e9in rechls , mel het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20
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o

9

10

12

15
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Lijst 9 ChristenUnie

Naam kandidaal &
kandidaatnummeÍ

Pag.13 van 20

o

o

Fíöling'Kok,
J.A (Jantien)

23

1Scheermeijer
H.J.P (Harry)

2Verkaik.
J.W. (Job)

3Goeree.
A. (Andie)

Schneider.
W. (Willem)

4

5Oostía,
A. (Arjen)

6Tanis-Keijzer.
P M. (Elma) b

Houtman
E.E. (Erica)

7

I

de Moed,
M J. (Rini)

Iden Hollander.
D. (Dirk)

10Tebrugge.
B.J. (Bernard)

11van Heemst,
J.PC (Stan)

12Hoek,
G M (Geíto)

13den Hartog
J. (Johan)

14

15Spaans.
E.J.M. (Erik)

16Bestman
D.J (Drrk Jan)

17La Rose.
M B (Maikel) tl

18Grinwis-Driesse
NI. N. (Miranda)

't9
van deÍ Duiin Schouten
J. (Jacob)

20Koornneeí.
M.C. (Marco)

2,
21Sies,

S J. (Setkin)

22Bobijn.
P (Prel)

Totaal

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

ffi

[1rl

I

t -t

Pipping,
C.N4. (Conny)

l



I u
Ivan Zeijl.

FJ (Fokke) (m)

I

L
2Kraaij,

R (Ruud) (m)

L
vàn c,er Heiden-van der Blom. 3

B J. (Bernadene) (v)

4Prins,
ÉJ. (Fíed) (m)

3
5Tíoosl

I (lna)(v)

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van Zeijl,
B (Bas)(m)

Pag. 14 van 20

6

o

o

L ITotaal

1



)
1Hage-Baíendre9t,

M.N. (Maaike) ,
)

2van deí Eiik,
PJ. (Piet)

+
3Lagerwaard,

J (Han)

4Sommeling,
C (Co0

+
5wesdoíp,

M. (Michelle)

I

I

6

J (Jan)

7

J P (Jan Pieter)

I
8Oudrjk.

M. {Maíianne)

IJacobs,
PE (Petra)

I

10Terlouw.
P (Peter)

LI

1'1Reedijk.
D (DÍk)

I't2van den Brink.
G (Geurt)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 20
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o

l

Totaal E



I í
1Canlon.

B (Baít)

I c\
2Klompenhouweí

L M. (Lisa)

I í
3van de Peppel.

S. (Sabrina)

van Broekhoven-van Mierlo, 4

R N D (Renate) i

í
5Onderdelinden

S.E. (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon.
C. (Cees) I

7den Boer,
R.A A. {Robert)

8Faber.
A. (Alex)

9Bekkers,
A.J.T. (Lydia) I

t

10
van der Holsl,
D (Oanielle)

11Groenewege,
PJ L. (Piereo

Zel in elk vakie één cijler. Begin rechls, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

Totaal

Liist 12 Parlii voor de Dieren

I

ttt

EEI



Z +

3Meiieí,
P (Patrick)(m)

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

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Boos,
S.M (Servaas) (m)

Kegel,
F.J (Fred) (m)

2

o

o

Pag.l7 van21
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Totaal Jb



I

I

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Stíuajs,
J.P (John)(m)

Kweekel,
A A (Adri) (m)

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

Pag. 18 van 20

2

3

o

o

L

1

I

Totaal



q
1van Buuren.

M J. (Meindert) (m)

J
i

2

3Bronwasseí.
tí.E.J. (Marc) (m)

I

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

5
5van der Velden

P (Peteo (m)

6Dedert.
WJ. (Wybíen) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

Jansen.
lB (Boben) (m)

Id

trTotaal



Pag. 20 van 20

6. Verschillen met de door het stembureau vaslgestelde lijsttotalen

tr Nee

o

O

\ Ja -> vul de navolgendo tabel in en geef zo mogeliik een ve*laing

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

LUsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelrk stembureau op het verschil

Tt 59 Rrl \tl tL 7.o+ u aeír í+Crí r4 ,VOrv

Rrd 11)

t\ 3< ?b (

ls er voor een oÍ meeÍ lijsten sprake van een verschil lussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?
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