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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

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/localle sl€mbureau Dag Maand

6r Dobter t-o ?r> l-J o( 3o <t oc

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

AdÍes/iocalie slembu.eau Dag Maand Openingstilden (van - lol)[-t

í b Stembureaugegevens tijdens tellino (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op liistniveau) plaats?

Dag Maand Jaaí Íjd (van - tot)

Datum

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

'1. Stembureau, locatie en openlngstijden

l ío:

0f o

Openingsltden (van - ror)

.tt

I T--

l(
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

Voorletleís AchleÍnaam

Aanw€zrg op het slembuÍeau

Dag Maand Jaat Tijd (van-lot)

95é ,13 t/ /'/ c,/é

,1,5 o6 3c (6

W 2oz\
) 6 ?/-.)U \b

a
VooíletteÍs Achlernaam Dag Maand TÍd (van-lot)

€ o A 2,.-:2) r\ jo
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F-l \ï 2 <,2) 1ï )c)

N (í u3 -l r.r") t 3.) ?a otf

\ a LtQs5C-Í -) '7) wf

TELLERS:

Dag Maand Ttd (van - lot)o \5 Z.. 2l it trí
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT 1:

SHIFT 2:

r o 2)
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()l

\t 2 o?)

\í

7ct

I

4

[-T-t

a\



3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen. volmachtbew|zen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geldige stempassen «rr8
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B

Aantal geldige kiezerspassen c o

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

a
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 bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E q19

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

o

ot,,,t

4. Aantal ultgebrachto stemmen

í
G I
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D

t^8

Aantal blanco stembiljetten

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelik aan het aantal uilgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

H L
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ls er een verschil tussen het aantal loegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stommen

@bnek 4, onderdeel H)?

D /VEE ) 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 zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vetneld hieíondor hat aanlal koet dal de onderclaanda stlualies zich hebban vootgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet de andeíe ve*laíingen en hel aanlal keel dal deze situaÍios zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o Aantal keren dat een kiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímeld hieíonder de andeíe vefularingen en het aantal koer dal dezo situaties zich hebbon voorgedaan)

z /4' /. ,/' /?Zz"?ztz/zz 5'/.* A.-

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hieroncler hel aanlal keer dal de onderstaando situalies zich hebbon vootgedaan-
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkíngen 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 te ing: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het Íesultaal van de lelling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens /s meÍ de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tudens de telling

o
waren er onregelmatqheden of bizonderheden 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 aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, actíviteiten in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

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

@tj.E! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedcnoíbiizonderheden

6. Bezwaren van kiezers
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g!3È U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

o

o

C' ; [es

a_t

C. \., (

?ekr G. ()

e^n

8. Stembureauleden aanwezlg bij de telling

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

1

Namen slemb!íea!leden

2

3 $2.^..

4

5 k.--o,-., , \ao o.<n ./

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrtslnummeí en Lltstnaam

o

a
vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

'l waterschapspartii Hollandse Delta &
2 VVD 3 I

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) G )
4 50PLUS 1 1
5 CDA ( t
6 Hollandse Oelta NatuuÍlijk L \
7 Water Natuurlijk 1 R

I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) T
I ChristenUnie \ 1

10 AWP voor water, klimaat en natuur 3
11 BBB L L
12 Partij voor de Dieren

-L 4(,

í3 JA21 t"- í\

14 GOUD )
í 5 Belang van Nederland (BVNL) l 9

Totaal: ({ 1 ,!
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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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=\,

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

ZL2
Naam

Tafelcontroleur

Coördinator telhat
(bij telverschitten)

o

6 L T

L( [.)M \J rJ

Teltafelnummer

Tafelleider

A
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Uitkomsten per stembureau

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

Aantal geldige stempassen A 348
B L8
c

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

o Aantal geldige kiezerspassen

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld door het gemeenlelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E uao
F 5Aantal blanco stembiljetten

G ,L

o Het tolaalaanlal geaelde saembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit oderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebrachl bij elkaar op-

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

tr Nee, maar het stembureau heefr een verklaíng gegeven voor het verschil. Vul hierondeí het aantal stembiljetten in dat meer

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

Vul voor elk stembfoau afzonderlijk deze bijlage in.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

Hat aantal tot de saemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) [.ttr iD

2. Aantal getelde stembiuetten

Aantal ongeldige stembiljetten

H l-l q5

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.

F Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het veNolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde 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 (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om ae stemmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming loegelaten kiezers door hel gemeenlelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

c.2 ,O

o
fl Ja. Ga verder met rubriek 4

É Nee, er zijn meeÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

fl Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aanlal toegelaien kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

&
L

Hoe vaak heeft een kiezer hel stembiljet niet ingeleverd? 4
Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaÍing voor het verschil?
(vanneld hierondet de andere ve*laingen en hoe vaak et sqake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
I

o.2 rrq 6

4.2

F;f í764

t
Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.



4. Bij gecombineerde stemmingen
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ZUn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewUzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

fl Nee

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

aangetrofíen. 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 stembiljetten, dan wol stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



q
I,L

L
3

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

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

1

2

3Kalle,
J.H (Hans) (m)

Wesdorp.
A A. (Aíie) (m)

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

4

5 ,L ,l
Oosleílee,
R.J B. (Rob)(m) ')_

,lde Graaí-
van Lith
K J (Karen) iv)

7

I

I

Kumas,
F. (Fatih) (m)

Speelman,
M (Maít) (m)

I

10van Egmond,
W A (Willem) (m)

11Smulders-Eveís.
B.J. (Rosalie)(v)

Heiindijk,
H. (Bert) (m)

KÍomhout.
M. (Maarten) (m)

12

't3

14Boeren-de Snaijeí.
A A A. (Anneke) (v) L

í5Verhorst,
Y (Yvonne){v) L
Janssen.
M.P (Marcel) (m)

de Snaiier,
J (Jan)(m)

't6

17

À_
Krajenbrink'Meinds,
J. (Janneke)(v)

18

19

20

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

de Bíuine,
M W (Wilma) (v)

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

Vermeer,
A (Alice) (v)

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

22

23

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

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Weslbroek,
H (Henk) (m)

van Rhiin.
de Geus.
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2A

29

L

o

o

25

Z

Mooíman,
C. (Chíis)(m)

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

27

26

Totaal (1 + 2)

Fit,
J.F.J. (Jan)(m)

6

L

L

+

21

(v)

I ar',o,"",. I lzlSubtotaal 1

-[r7lql

[ [-tBtI
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Zel in elk vakie één ciiÍer. Beqin rechls, met hel laatsle ciiÍer

Naam kandadaat &
kandidaatnummer

van Oorschot.
J.J M. (FÍank) (m)

van Ditmars.
T E (Terry) (v)

2

o
Speters,
D. (David) (m)

10

NoordermeeÈSwemmer
M.C.A. (Tineke)(v)

11

o
Ouweíkerk.
A (Aat) (m)

19

5

Z3Peeterman.
TA G. (Theo) (m)

4Veenhuizen
H B (BeÍline)(v)

5Noorlman
H J. (Hein) (m)

6Boendeí.
H D. (Heleen)(v)

àt
7DÍiesprong,

J.W.J (Jan Willem) (m)

8Goudriaan
B. (Richard) (m)

IWilbrink,
J (Jorinde) (v)

.)
J

12van de Vreede,
M L (Mariin) (m)

13Berning-
Van Oostveen
C.Nr. ÍTiní) 1v)

,l
14Boom,

W M. (Werne0 (m)

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

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

17ven Noorl
H.L.A (Leon) (m)

18van Arkel,
P (Peleí) (m)

ï--ï--l

ï-fE

ffi
__r

#

1

H

I
I

Itr

ITotaal 3lc
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

O

o

q
,|Wiersma-

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

van Lammeíen.
J (Joris) (m) l-l
Verbeek.
J (Johan)(m) L
Lievense,
T (Tom) (m)

Schaap,
W. (Wyt2e) (m)

5

5
6van den Berg

J J. (Job)(m)

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

8t Hoen.
PW. (Petra) (v)

Bobbemond.
J.M. (Jan) (m)

10Slengs-Nijhof,
J (Hanneke)(v) Z

l1van den Ouden
A P. (Adri)(m)

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

13Kickert-Schotting
O A (Dorien)(v)

'14Geerlings
H (Harry) (m)

3ll
-l

2

3

4 t
+ l -l

Totaal [Iï17



O
1van Scheijndel

A N.M (Njco) (m)

:\
U

2Zondervan.
N M (Natasja) {v) l

3Velders.
M C (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

e

o

7

E

Tolaal -[-[313-]



o
1Winkels.

B.B.T.T. (Bíanco) (m) t
2Wegman,

G.J.M. (Marijn) (m)

L
3Hartmann

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

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

L
5de Klerk

A (Arie) 1m)

6Oosienrijk,
T.C. (Theo) (m)

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

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

9van der Herjde-Keijzer,
M (Maícella) (v) 3

10van de Pol.
N, (Max) (m)

11van der SchaaÍ,
D. (Dirk) (m)

12van deí Pols.
L C P (Leo) (m)

't3
KeijzerWesthoeve,
E B. (Liesbeth)(v)

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

l5van Rossum
N A. (Ellen)(v)

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

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Pag. 9 van 20

o

a

ï

l
l

Totaal [I.t(]
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

de Sutteí- Beslers
UJ (Ria)(v)

26

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

2

van Maurik-de Graatl
M J. (Marjo) (v)

3

van der N,leer,

B.C.J.H (Bob) (m)

7

Boelhouweí,
N.P (Nalhalie) (v)

8

o
Ouak,
A. (Aa ) (m)

FabeÍ,
J. (Jacob)(m)

10

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

1'l

Olijve,
K. (Rien)(m)

12

Bosman,
C J. (Celeste) (v)

13

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

14

Prkaart,
L. (Leon) (m)

42

o 43
van Slappen
A. (Arie) (m)

18 Huber,
J (Johan) (m)

Doedens,
E H. (Eimerl) (m)

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

20

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

21

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

22

25

^

,L
L

Overwaler.
L A (Leen) (m)

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

4

5

6van Nes-
de Man.
P (Petía) (v)

L

L
l5Heijndijk,

M. {Maarten) (m)

Steehouweí
M A (Michel) (m)

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

l6

17

+

van Mauíik.
S C (Simon) (m)

Holterhues.
F.W. (Frank) (m)

24

L
van de Zande.
F (Ferdanand)(m)

31

2A

29

30

32

33

34

35

36

Schep.
J (Jan)(m)

van Mauíik,
A.L (Adíie) (m)

Raad,
I (les) (m)

Víijenhoek
w.C (m)

Biemond.
W (Wrllem) (m)

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

Kloet,
A (Adriaan) (m)

Roodzand,
J (Johan) (m)

de Vogel,
J. (Jan) (m)

Steehouweí,
l.,il (Marian)(v)

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

von Buí9,
A R (Alexander) (m)

40

4l

39

Schelling,
G J (8ert) (m)

Boender,
H. (Henk)(m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

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

1
lHorstmeier,

P H (Pret He'n) (m)

+ L

i

l .l

-l

1I
u
w

l --l

I

_l

19
1

tf
I

TT-IIZ-[TlzI
Totaal (1 + 2)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A (Anne) (m)

Raaphorst,
E.P (Ernst) (m)

26

Gielbert
L. (Leo) (m)

27

Verhagen.
D J. (Diri) (m)

2A

Mesker,
C (Cees)(m)

29

Zilverberg,
L (Bartjan) (m)

30

van deí Bee
A.H (Arne) (m)

31

32

33

o Fem

SeÍese.
L. (Lennard) (m)

34

Kruil,
R (Rik) (Ín)

Briggeman,
TM (Theo)(m)

36

Brouwer,
A. {Aard)(m)

37

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

38

van tzelÍde.
C. (Kees) (m)

39

Boot,
G (Gerben)(m)

40

Scherbeiln
P P (Flip) (m)

van Buígel,
D (Dirk) (m)o
Sleegh,
J PR M (John) (m)

43

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

44

líout,
P (Piet) (m)

van der PolLoomans
L (Lies) (v)

Schuuímans.
T.J C. (Theo) (m)

Kalkman,
B.C. (Baymond) (m)

48

Rood,
E C (Eline) (v)

50

,l 5
tl

2Wilkens-
van Geloven.
K.R. (Konnie) (v)

3Korl
W. (Wiesje) (v) L

5
2

van deí Hoísl.
S.J.J. (Servaas) (m)

Pater-von Wasserthal.
M J (N.4aflan) (v)

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

'10

1l

13

4

5

7

I

s

Hopman,
M. (Mark) (m)

de Looí.
A E (Arend) (m)

Kooijman,
A (Arie) (m)

van den Bogeíd
P. (Peter) (m)

Tanis
P.E. (Peggy)(v)

de NeeÍ-Scholte.
M. (Mnjam) (v)

Lucas,
B. (Reye0 (m)

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

Kleinpasie.
G J {Gertjan)(m)

14

r5

16

17

18

20Gast
J A (Bon)(m)

Slachter.
E J. (Ellen)(v)

Rietvell,
VS. (Vincent) (m)

van den Berg.
M. (Manon)(v)

Krk,
M (Rinus) (m)

Buiteí.
H J.W. (Hein) (m)

2l

22

23

van Dort,
lM (lneke) (v)

Blauw,
N (Nienke)(v)

24Blokhuizen.
A B (AlÍred) (m)

25van den Houl.
A.Y (Annemarie) (v)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Kievit,
J. (Joost) (m)

1

A.E. (Anneke) (v)

BouweÈ
van Schie,

12

47

Totaal (1 + 2)

rl[]

41

42

I
l_

+r9

45

46

+
49

---r-----

[T-
ffi

D E



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Pag.72 van 20

zet in elk vakje één cijfer. Begin rechls, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong,

o

o

Staal,
B (Beít)

3Visser,
M L. (Thijs)

4van den Berg,
A PJ (Albeíi'Jan)

Gíinwis,
PC. (Pete0

Houweling
A (Adri)

5

6

7van der Duijn Schoulen,
C.A (Kee§)

IBreedveld
J.S (John)

sHoogendooín,
P. (Peter)

10Kardux.
A J (Aren-Jan)

11van der Linden
A (Arie)

't2LekkerkeÍk.
FJ (Fíank)

t3van Gurp,
A.T (Adrie)

Matze,
J.K. (Johan)

r5Kranendonk,
P iPeter)

BoÍn,
A.G.tí. (Marco)

den Besten
AJ (Aart-Jan)

18Sloop,
T.A. (Teunis)

III
2 +

ï

14

-+-

-]-
17

-T-
Totaal

----r------r--'l

I l5i



Lijst 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

zet in elk vakjè één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

q1Scheermeijer,
H.J P (Haíy)

t\
L

2

3

Verkaik.
J w (Job)

Goeree,
A. (Andie)

Schneider.
W (Willem)

5Oostía.
A. (Arjen)

L6Tanis-Keijzer,
PM. (Elma)

7de Moed.
M.J (Rini)

8Houlman,
E.E. (Erica)

Iden Hollander,
D (Dirk)

10

't1

12Hoek.
G.M (Geíto)

13den Hartog,
J (Johan)

14Pipping.
C M. (Conny)

15Spaans,
E J.M (Erk)

't6
Bestman,
D J. (Orrk Jan)

17La Rose.
M B (Maikel)

18Grinwis-Driesse,
N,l N (Miranda)

van der Duiin Schouten,
J (Jacob)

Koornneer.
M.C. (Marco)

19

20

21Sies,
S.J (Setkin)

22Robiin.
P (Piet)

23Fröling-Kok,
J.A (Janlien)

Totaal

4

Tebrugge,
BJ (B€Ínaíd)

F -*."1
J.PC (Stan)

[mEt



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1van Zeail,
F.J (Fokke) (m) ,L

2Kíaaij,
R (Buud) (m)

7vàn derHeiden-vandeí Blom. 3

B.J. (Bernadette) (v)

4Prins,
F J (Fred) (m)

5Tíoost,
l. (lna) (v)

6$nZeijl,
B. (Bas) (m)

Totaal L:l
-T-TI



Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Ll (-,
Hage-Barendregl.
M.N (N,laaike)

van der Eijk,
PJ. (Piel)

1

2 I

3
3Lagerwaard,

J (Han)

Sommeling,
C. (Cor)

Wesdorp
M. (Michelle)

4

5

6

J. (Jan)

7Warnaer.
J.P (Jan Piete0

8Oudijk,
M. (Marianne) \

9Jacobs,
P E (Petra)

't0
Íerlouw.
P (Pete0

1'1Reedijk,
D (Dirk)

ï
van den Brink
G (Geurl)

-[rE]
3l-T----r---T---

ll'l

12

Totaal M



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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1Canton,
B. (Bart) c/

2Klompenhouwer
L.M (Lisa)

I

2
3van de Peppel.

S. (Sabíina) a
van Broekhoven-van Mierlo, 4

R.N.D. (Flenate) ,L
5Ondeídelinden,

S.E (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

7den Boer,
R.A A (Robert)

8Faber,
A (Alex)

9Bekkers
A.J.T (Lydia)

10
van der Holst,
D. íDanielle)

11Groenewege
PJ.L. (Piete0

tr
]a
l

Totaal [1143



7 Ll
2Kegel,

F.J. (Fred) (m) 3
3Meiieí,

P. (Patrick) (m)

4van zaalen.
FP (Frans) (m) \ L

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatsle ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Roos.
S.M. (Servaas) (m)

Pag. 17 van 20

o

o

Totaal

1

-l

I tr+



ISkuijs,
J P (John)(m) u

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

I

,L

Liist 14 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Daamen.
J.K (Jacques)(m)

3

o

o

Totaal

Pag. 1"8 van 20
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Pag. 19 van 20

Zei in elk vakie één cijÍer. Begln rechts, met het laatsle cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Ivan Buuten.
M J. (Meindert) (m) 4

2Jansen,
R. (Bobert) (m) 4

3Bronwasser,
MEJ (t/tarc)(m)

de Jong-Kamst
S. (Shaíon) (v)

van der Velden.
P (Peler)(m)

4

5

1
6Dedert

W J. (Wybíen) (m) 2

Totaal

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)

rI-r=ral

ï-



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

ls eÍ voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en anderzijds het aantal op deze li.jst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

8 Ja -, Vul de navolgende tabel in en geef zo mogetijk een verklaring.

a

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lirsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het veÍschil

\L (qfuaa.à CI-oktd \t&cd,^ er 2 3
O

Tnvr IL

o


