
Pag. l van 10

*?\, Gemeente
Rotterdam

a

o

Stembureaunummer

6 L 7
Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ A
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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

Adres/locatie slembuÍeau

5i^sat''ncndi k rÍ3
Dag Maand

Lo L3
Openingslijden (van - lol)

o7 3o 00 4(

a
Oag MaandAdíes/ocalre slembureau Openingstijden (van - lol)

'l b Stembureaugegevens tudens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar TUd (van - tot)

Datum í 0 2t /) 00

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

É De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

61 5I

)

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

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

t.D l-1

O3
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2. Aanwezigheidstembureauleden
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Vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachlbewizen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

Aantal geld i9e stempassen 4B/
Aantal qeldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Totaal aantal toegelaten kie2ers ( A + B + C = D )

B 7é
c 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 bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandadaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten G s

Totaat 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

E 5:
F

5

3. Aantal toegelaten kiezers

D rrf

4. Aantal ultgebrachte stemmen

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

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

MogelUke verklaringen voor het verschil
Vemeld hierondet het aanlal keeí dat de onderslaande situalies Lich habben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld h@rcndet de andere ve laringen en het aantal keor dat deze silualies zich hebben voorgedàan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogeliko ve*laringen voor het verschil
Vomald hieÍonder het aantal keor dat de onderclaande situatios zich hobben vootgedaan

/o

o z)
4

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil o

ls er een verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers (rubiek 3, ondedeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr 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.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vemeld hierondat de anderc veklaingan en hel aantal kéet dal deze siluaties zich hebben voorgedaan)
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen 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 wordl niet bekendgemaakt, het resultaat van de tellíng is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het slembureau het niet eens is met de

kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

LEjj;Di noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of ztn niet gekomen, de stembLts 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 blzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprcke van was.

LglpDi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

Ale le/er kcLLex t dJ
vol rn rL t al.'

5 -th
c
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th^À c
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h^c. l--v"u
VÀ,n [- L t-t- Lt)

-, v2
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

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

Namen stembureauleden

e S

a

I
t1

o

H rjc^^ ío\o\irn,|

h I cr'.-lo, s2

3

Y ,.'rcr,,n \)\,ra\-4

6

7

,|
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lilstnummer en Lilslnaam

o

o Totaal:

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

1 Waterschapspartij Hollandse Delta

2WD

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 50PLUS

6 Hollandse Delta Natuurlijk

7 water Natuurlijk

8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

9 ChristenUnie

í0 AWP voor water, klimaat en natuur

íí BBB

í2 Partii voor de Dieren

í4 GOUD

í5 Belang van Nederland (BVNL)

5 CDA

13 JA2'l

tl

I

-l

E
L
Li

T
Li
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 15

maart 2Í)23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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.?\, Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

L 7
Proces-verbaal
Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

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

Tettafetnummer

LCL

6
o

o

Naam

Tafelleider

Tafelcontroleur

Coördinator telha[
(bij tetverschitten)

n

(r-ïVl*.,, ,)
L

o{- Q.,ua«rry
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatia stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in)

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

Aantal geldige stempassen A riSr

o
Aantal geldige volmachtbewijzen (schíiftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B \(.
Aantal geldige kiezerspassen c o

Hel aanlal lot de saemming loegelaten kiezeÍs ( A + B + C = D ) s5]

2. Aantal getelde stembiuetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten s

Het lolaalaantal gelelde stembilietlen ( E + F + G = H )

' Tel voor dil onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

o

E S
F E

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

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4

Nse, maar het slembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

oÍ minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama veÍder met rubriek 4.

d Nee, el' is een onverklaard verschil. Ga verdeí met het vervolg van rubriek 3

1. Aantal toegelaten kiezers

o

H ss9

G
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschil 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 L,§r

Aantal geldige volmachtbewrzen (schiftelijk of via ingevulde stem- ot kiezerspas) 8.2 ,+(

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

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

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en hel aanlal getelde stembi[eden (rubiek 2 onder H) gelijk?

c.2 o

o
C 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 hel aantal toegelaten kiezers en het aanlal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o

3
uc"n

I

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hiorondet de andere verklaingen en hoe vaak et sprcke van was)

so[Ofol," a.rIt*.A +À,1;[J ) )

2 -cqelurh

t5dà& ,+

o.2 ss+

í

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljet niet ingeleverd? 9

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

.,[u À,.{
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

C Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzeni kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroÍfen. 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 wel stempassen. volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen peÍ liJst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's

sq
o

4. Bij gecombineerde stemmingen



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

26Àroorman.
C (Chris) (m)

27Wesdorp,
M G J. (Mayke) (v)

2AWeslbíoek,
H. (Henk) (m)

29van Rhijn-
de Geos,
L (Lenv)ív)

q1Sjoukes,
W A (Wam) (m)

t
2Rijsdaik,

C.L K (Cicilia) (v)

I

]_
I

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

2
4W6sdorp

A A (Arie)(m)

C
5van Brugge,

PM J. (Paola) (v) \

I
6Octeílee.

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

2
7de Graaí-

van Lith.
K J. {Karen) (v)

T 2
8Kumas,

F {Falih) (m)

I
9Sp€elman.

M. (Mart) (m)

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

I

't1
Smulders-Evers.
R J. (Rosalie) (v)

12HeÍndijk,
H. (Bert) (m)

't3
KÍomhout.
M. (Maarten) (m)

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

15Veóorst,
Y (Yvonne) (v) I

Janssen,
t!4.P (Marcel)(m)

de Snarjer,
J. (Jan) (m)

16

17

18Krajenbíink-Meinds,
J (Janneke) (v)

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

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

van cleí Sluis.
B.H (Bas)(m)

21

20

22Vermeer,
A. (Alice) (v)

23

D.W C (Dron) (m)

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

25Fit,
J.F.J (Jan)(m)

3
8 1Totaal (1 + 2)

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste ciiler.

)L

Subtotaal 2

ï-

[T-t-]@ 8



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer

Naam kandldaat &
kandidaatnummèr
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o

o

t{
1

I

q

van Ditmars.
T E (Terry) (v)

Peelerman.
T.A.G (Theo) (m)

2

3

I

4Veenhuizen
H B (Bertine) (v)

5Noonman,
H.J (Hean)(m)

6Boèndeí.
H D. (Heleen) (v)

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

Go!driaan.
R. (Richaíd) (m)

o
9Wibrink.

J. (Jorinde) (v)

10Speters,
D. (David) (m)

11Nooídermeer-Swemmer
M C A. (ïneke) (v)

12van de Vreede,
tí L. (Marijn) (m)

't3Eerning-
Van Oostveen.
C lV (Tini)(v)

14Boom.
w.M. (Werne4 (m)

I

't5
de Graad.
H A. (Henk) (m)

I

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

17van Noort,
H L.A. (Leon) (m)

18van Arkel,
P (Pele0 (m)

Ouwerkerk,
A. (Aat) (m)

LTotaal

vàn Oorschot.
J J.M. (Frank) (m)

-------

t------r-----1

E

-t

o



3 C
IWiersma'

den Dulk,
H H. (Hennie) ív)

q2van Lammeren,
J (Jods) (m)

t
t

a
3Verbeek,

J (Johan) (m)

2.
4Lrevense

T (Tom) (m)

Schaap.
W. (Wytze) (m)

I
6van den Berg.

J J (Job)(m)

s7van der Linden.
CAC (Lieke) (v)

't Hoen,
P.W. (Petra) (v)

9Robbemond,
J M. (Jan) (m)

2
10Stengs-Nijhol,

J (Hanneke)(v)

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

12van Stiin,
B (Bernhard) (m)

13Krckert-Schotting.
D A (DoÍien)(v)

14

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Totaal

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

Geerlings
H (Haíy)(m)

[[tql

5

I



I q
1van Scheijndel.

ANM (Nico)(m)

o
2Zondervan

N M (Natasja)(v)

z3Veldeís,
M.C (Riet)(v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatsle ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. I van 20

o

o

t

| '"""' II l,.1Kl



8

van der velde
J C J. (Joa4 (m)

14

15

16Boeler
J P (Jan)(m)

van Bossum.
N.A. (Ellen)(v)

Lijst 5 CDA
Zet an elk vakie één ciiter. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Winkels.
B B.T.T. (Bíanco) (m)

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

Pag. 9 van 20

2

3Harlmann.
J.J.lr. (Josephine) (v)

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

4

5de Klerk,
A (Arie) (m)

Oostenrijk.
ÍC. (Theo) (m)

6

7

I

s

van Gelder,
L A (Leo) (m)

o

o

van Kampen,
W E (Wim) (m)

KeÍzer-Westhoeve
E B {Liesbeth)(v)

van deí Heiide-Keiizer.
il (Marcella){v)

van de Pol,
M (Max) (m)

van der Schaal
D. (Dirk) (m)

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

10

11

12

13

Totaal

q

1

I

T

llr tr



Lajst 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnLrmmer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

25

Hoístmerer.
PH (Piet Hein) (m)

26

2a

Schep,
J. (Jan)(m)

Baad,
I (les)(m)

Roodzand,
J. (Johan)(m)

van de Zande.
É (Ferdinand) (m)

30
I

3t

32

33

VÍijenhoek
W.C (m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan) (m)

Steehouwer.
M (Marian)(v)

35van Maurik,
A.L. (Adrie) (m)

36den Drijveí.
N.A J. (Jan) (m)

Kloet.
A. (Adriaan) (m)

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

39Boendeí,
H. (Henk) (m)

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

41von Bu19,
A R (Alexander) (m) t

42Pikaarl,
L (Leon) (m)

43Huber,
J. (Johan)(m)

E
Ide Sutlèr Besters.

M.J. (Bia) (v)

S
2Steehouwer.

H J. (Henk)(m)

D
3van N4aurik-de GraaÍí.

M.J. (Mario)(v)

4O\€rwaler,
L.A (Leen) (m)

5KlapwÍk,
J D B. (Jurgen) (m)

6van Nes-
de Man,
P íPetra) (v)

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

8Boelhouwer.
N.P (Nalhalie) (v)

IOusk,
A (Aart) (m)

s10Fabeí,
J. (Jacob) (m)

11Bendeís.
J.PH.M. (Jos) (m)

12Olrjve,
K (Rien) (m)

BoSman.
C.J. (Celesle) (v)

14den Hollandeí
C A (Kees) (m)

I
l5Herjndijk.

NI (Maarten) (m)

Sl€ehouwer.
À, A (Michel) (m)

Maddendoíp,
wAA (wim)(m)

16

17

van Slappen,
A (Aíie) (m)

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

18

l9

I

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

21Klootwiik
P (Pleun) (m)

22Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

23van Maurik,
S.C. (Simon) (m)

24Holterhues,
F.W (Fíank) (m)

Subtotaal 1

Totaal (l + 2)

_+_

ll,
LLI

27

34

29

----l

13

--t_

l

tilt í\
t_

)<

Subtotaal 2

van de Linde.
C B. (Co0 (m)



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Baaphoíst
E P (Ernst)(m)

Gielberl,
L (Leo) (m)

líesker

lvertragen,
D J. (Dirk) (m)

26

27

29

30

c (Cees)(m)

Zilveíbeí9,
L. (Bartjan) (m)

o

o

50

i ?
1N4ollema,

A. (Anne)(m)

3
2Wilkens-

van Geloven,
K.R. {Konnie) {v)

S
3Korí,

W. (Wiesje) (v)

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

Paler-von Wasserthal,
M.J (Marian) (v)

4

5

6Lucas,
R. (Beye0 (m)

7de NeeÍ-Scholte.
M (N4iriam) (v)

5
8Hopman

M (Mark) (m)

9de Looí.
A.E. (Arend) (m)

t

I

I

Holtnga.
F H H. (Folkert) (m)

l0

11

12

't3
Tanis.
PE (Peggy) (v)

Kooiman,
A. (Arie) (m)

van den Bogerd,
P (Peteí) (m)

Slachter,
E J (Ellen) (v)

Riotvelt.
VS (Vincent) (m)

14

15

16van den Berg,
M (iranon)(v)

17Kak,

M (Rinus) (m)

l8Fouserl-Poeder.
C M.C (Claudia) (v)

l9Kleinpaste,
G J (Gertjan) (m)

I

I

Ruiter.
HJW (Hein)(m)

20

22

Gast,
J A. (Bon) (m)

van Dort.
lM. (lneke) (v)

Blokhuizen,
A.B. (AlÍíed)(m)

van den Hout.
A Y (Annemaíie) (v)

23

24

25

Bla!w.
N (Nienke) (v)

Bouwer- «i
van Schie.
El|ernl40)

31

34

van deí Bee,
A H. (Arne) (m)

Seriese.
L (Lennard) (m)

A E (Anneke) (v)

35Kruit,
R. (Bik) (m)

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

Brouwer,
A (Aaíd)(m)

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

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

38

39

Boot,
G. (Gerben)(m)

41

40

Scherbeijn,
P P (Flip) (m)

van Buígel,
D (Dirk) (m)

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

43

44Klok,
I F. (les) (m)

Mout,
P (Piel) (m)

van deÍ Pol-Loomans.
L. (Lies) (v)

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

47

48

46

49Rood,
E C. (Eline) (v)

Schuurmans,
TJ.C. (Theo) (m)

Subtotaal 2

Kievit,
J (Joost)(m)

Liist 7 Water Natuurlijk

l
28

I

21

;n
Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)



ï
,|

de Jong,

2Staat,
B. (Bert) I

3Vrsser.
M L (Thijs)

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

5Grinwis,
PC (Pere4

6Houweling,
A (Adri)

7van der Duijn Schouten,
C A (Kees)

BBreedveld,
J.S. (John)

Hoogendoorn,
P (Peteí)

10Kardux,
A J. (Aren-Jan)

11van der Linden,
A (Arie)

12Lekkerkerk.
ÉJ (Frank)

13van Gurp,
A Í {Adrie)

14Matze,
J.K (Johan)

15Kranendonk,
P (Peter) t

r6Boín.
A G.M. (Marco)

17den Besten.
A J (Aart-Jan)

18Stoop,
T.A. (Teunis)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin Íechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.12van 20

o

o

I ITotaal

i

1-

L



8
1

2Verkaik,
J W (Job)

3G@ree,
A (Andie)

4Schneideí

5O6tra,
A (Arjen)

l.-{
6Tanis-Keijzer,

PM. (Elma)

7de Moed.
M.J. (Bini) Z

t
8Houtman,

E E. (Eíica)

9dèn Hollandeí.
D (D'ík)

't0
Tebr0gge.
B J. (Beínard)

't1
van Heemst,
J PC (Stan)

12Ho€k,
G.M (Gerto) I

13den Hartog,
J (Johan)

14Piming,
C.M. (Conny)

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

16Bestman.
D J. (Dnk Jan)

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

18Grinwis-Driesse.
M N. (Miranda)

I
1gvan deÍ Duijn Schouten,

J (Jacob)

20Koornneeí.
M.C. (Marco)

1
21Sres.

S J (Setkin)

22Robijn,
P (Piet)

Fróling-Kok,
J A. (Janlien)

Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

Totaal

Scheermeijer,
H J.P (Haríy)

1ï

+

tt

lTilrl



q
1van Zeijl.

FJ (Fokke)(m)

\2Kraaij.
R (Buud) (m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B J. (Bernadette) (v)

4Prins.
FJ (Fíed) (m)

5
5Troost

I (lna) (v)

\
6van Zeijl,

B (Bas) (m)

Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 14 van 20

o

o

( 0

I

Totaal



\ C,
IHage.Barendregt,

M.N. (Maaike)

3
2van deí Eijk.

PJ (Piet)

Z L
3Lagerwaard

J (Han)

4Sommeling,
c. (co0

5Wesdorp
M. (Michelle)

I
6Vos,

J. (Jan)

I
7Warnaer

J.P (Jan Piete0

I

8Oudijk,
M (Maíianne)

Jacobs.
PE (Petra)

10Íerlouw.
P (Peter)

11Beedijk,
D (Dirk)

2
12van den Bíink,

G. (Geuít)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 20

o

o

q o

tl

+ 1 1

Totaal



-)
1 5

1Canlon,
B (Bart)

B
2

t(J
3van de Peppel,

S. (Sabrina)

{

van Broekhoven-van Nlierlo. 4

R N D (Renate)

t+
5Ondeídelinden.

S.E. (Suzanne)

I
6Venderbos-Lambinon.

C. (Cees)

7den Boer,
R A A. (Robert) q

BFaber,
A. (Alex)

9Bekkers,
A.J.T (Lydia)

10
van der Holst,
D. (Danielle)

11Groenewege,
PJ.L (Piete0 I

Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zel in elk vakje één cijíer. Begin rechts , mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

L ITotaal

[ 
-to."*"r"r*.
L M (Lisa)

g



5 a
1Boos,

S M (Servaas)(m)

)
2Kegel,

F.J. (Fred) (m)

3
3i,/eijer,

P (Palrick) (m)

ö4van zaalen.
F P (Frans) (m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakiè één cijÍeÍ. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

o

o

Totaal rrultl



z
1Struijs,

J P (John)(m)

2Kweekel.
A A (Adíi) (m)

3Daamen.
J K (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal [I llr]



I q
1van Buuren,

M.J (Merndert) (m)

)
2Jansen,

R (Bobert) (m)

3Btonwasser.
M.E.J {Marc) (m)

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

lvan der vélden.
P (Pete0 (m)

6Dedeí1,
W.J. (Wybren) (m) I

Laist 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatsle ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

o

7Totaal E



Pag. 20 van 20

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds 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?

C Nee

a

A Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een vetulaing

Liistnummer en
.naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisftotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelirk stembureau op het verschil

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgèstelde lijsttotalen


