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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezinq van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

C'
q

Adres/locatre slembuÍeau

r.1
-)

5a 2023 01 30
Vul voor een mobiel stembureau hierondet de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Dag Maand

Dag Maand Openingslijden (van - tol)

I t ) o

o
Adres/localle stembuÍeau

o.tl

Openingslijden (van - toli

1b Stembureaugegevens tudens !g!!!-ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand Jaar Trtd (van - tot)

Datum ]

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

& De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

o

í. Stembureau, locatie en openingstiJden

I--T-- [-T ]

[-T-r
[-T--

[-T---]
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SHIFT I:
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

lY fruze NZtr 23 ) t 30 t5 qc
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06 3o
Trjd (van - lol)

Tijd (van - tol)
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TELLERS

VooÍl€iters Achrernaam
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2, Aanwezigheid stembureauleden

Aanwezig op het slemburBau:

Dag Maand Jaar

oh

Oag Maand Jaa(

Trtd (van - rol)

'1 r

--T-t
--T-t

)

I

[T-l

f-l
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

72"
B Jo
c b

tP rv

a

o

U gaal nu de stembiljetten telen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelalen kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bU elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 7tr
Aantal bla nco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

G

F
J

3. Aantal toegelaten kiezers

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

'70qH



ls er een verschiltussen hel aantal toegelaten kíezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uilgebrcchte
stemmen
(rubiek 4, onderdeel H)?

tr ruEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
a JA ) 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
Varmold hrcrondet het aantal keer dal de onderslaande stlualies zich hebben vootgodaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere veÍklaring is voor het verschil
(vemeld hiercndor de anderc vetulaingen en hol aantal kaor dat deze siluaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljeften geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zUn geteld tl

o 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 andere verklaring is voor het verschil
(vomeld hieronder do anderc ve*laringen en hel aanlal keet dat dezo situaties zich hëbbon vooígedaan)

,L,J b, krn"/ q, o,- *J
) ttr)

,l< ( l;ul b,
.l

t2 /k*171 1
l
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5. Verschil tussen h€t aantal toégelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Mogelijke verklaringen voor hel verschíl
Vermald hlerondeÍ het aantal keer dat de onderstaando siluales zich hebben vooryedaan.

Aantal keren dat er geen veÍklaÍing is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kíezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de lelling: een stem wordl onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaa4, het resultaal van de telling b oniuis,.

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

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

LglgE! noteer geen persoonsqeqevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Z

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7, Onregelmatighedenofbijzonderhedena

ItJ

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 betnvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

EtSp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

tC

ÉT U

lftl k' 7"é

íz 'xt",

I e.rz1

ezzto n-at(

(«,t tlZan< A(P

6. Bezwaren van kiezers

I

'Tw*rtA-i-ÉJ
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig ziin
Dat zin in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

g!98 U vull ín rubiek I alleen de namen in.

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

Namen stembuíeauleden

o

e (e, e

o

Solt- Z bo,

O

2

3

llkruP q à'k4

5

6

7

1

2



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrlslnummer en LUslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o Totaal 1 7 1

1 WaterschapspaÉii Hollandse Delta (-,

2 VVD Ll (

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 ,
4 sOPLUS 7 t
5 CDA (

.?

6 Hollandse Delta Natuurliik 1 I
7 Water Natuurlijk ,<

8 Staatkundig Gereformeerde Part, (SGP)
I

o
9 ChristenUnie (

í0 AWP voor water, klimaat en natuur 7 a)

1,I BBB { cí

í2 Partij voor de Dierèn (
Ll

13 JA2'l

^

t t
í4 GOUD )
í 5 Belang van Nederland (BVNL) t c
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

Naam

Tafelteider

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

6 2 4

óxq

s &Jtr
(\-_^n
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stemburoau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea t 6'\q
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Bc-{\dtrart Char[zis
Patm,,up^ttia[ zq

U
í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hierondar de aantallen in zoals vastgesteld doot hel stembureau (zie rubriek 3 van het proces-vehaal van
het stembureau).

o

Aantal geldige stempassen A 130
B 1o
c o

Het aanaal aot de saemming toegelaaen kiezers ( A + B + C = D ) 8a0

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

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

E 180
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

' fel v6r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bii elkaar op

a

F 1
G

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

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

}( Ja. ca verder met rubriek 4

O Nee, maar het stembur€au heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minde[ is geteld, en n€em de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

E Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met hat veÍvolg van rubriek 3

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

Aantal geldige kiezerspassen

D

H Boo

)
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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

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming loegelaten kiezers door het gemeentelUk

stemburcau. Tel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er meeÍ geteld?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

Mogelijke 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 uitgeÍeikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andeÍe verklaring voor het verschil?
(venleld hierondeÍ de andere vetklaingen en hoe vaak et sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het veÍschil?

4.2

8.2

o.2



Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

( Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naar het college van buÍgemeester en wethoudersihet bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetrofÍen.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o
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4. Bij gecombineerde stemmingen



))

1

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

Flijsdijk.
CLK (Cicilia)(v)

,|

2

1
3Kalle.

J H (Hans)(m)

)Z.
4WBSdorp,

A A. (Arie) {m)

5van Brugge,
PM.J. (Paola) (v) I c)

6Oosterlee,
R J.B. (Rob) (m)

,)7de Graaí-
van Lith.
K J. (Kaíen) (v)

5-8Kumas,
F (Fatih)(m)

ISpeelman
M (lrart) (m) 3

710van Egmond,
W A (Willem) (m)

1
11Smulders-Evers.

R J. (Rosalie) (v)

12He'jndijk
H (Bert) (m)

l3Kíomhout,
M (líaarten) (m)

3
14Boeren-de Snaijer

A A.A. (Anneke) (v)

l5Verhorsl.
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M P (trarcel) (m)

de Snaiier,
J (Jan)(m)

16

t7

Krqenbrink-Meinds
J (Janneke) (v)

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

18

19

20rie Bruine
M W (Wilma) (v)

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

21

22

23

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

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

25

Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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29

o

a

26

27

28

L

Subtotaal 2

qTotaal (1 + 2)

luoor.rn,
C (Chns) (m)

Wesdorp.
MGJ (Mayke) (v)

Westbroek,
H (Henk) (m)

Fan ÉtÍin.
de Geus,

LL. (Leny) (v)

--

I

11 I-t--l
Vermeer,
A (Alice) (v)

Fir,

J.ÉJ. (Jan) (m)

T-tr|
I L



1 ,/1van Oorschot.
J.J.t, (Frank)(m)

L
2van Dilmars,

Í E (Teíy) (v)

03Peeterman.
lA G. (Theo) (m)

4Veenhuizen.
H B (Berline)(v) 3

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

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

-2
)

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

8Goudriaan.
R (Bichard) (m)

IWibrank.
J. (Jorinde)(v) +

10Speters,
D (David) (m)

11Nooídeímeer'Swemmer.
M.C.A. (Tineke)(v)

12van de vreede,
M L. (Maíijn) (m)

13Beíning-
Van Oostveen.
C M. íïni) ív)

14Boom.
W.M. (Werne0 (m)

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

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

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

218van Arkel,
P (Pele4 (m)

't9
Ouwerkerk
A {Aat) (m) 1

Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. ó van 20

o

o

LLlTotaal



5 o
1

2

I

f3Verbeek.
J (Johan)(m)

t)
4Lrevense

T (Tom) (m)

,/lL
5Schaap,

W. (Wytze) {m)

16van den Berg.
J J (Job) (m)

7van deí Linden,
C.A.C (Lieke) (v) I q

qI'l Hoen,
PW. (Petra) (v)

9

,l10Stengs-NijhoÍ,
J. (Hanneke)(v)

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

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

13Kickerl-Schotting
D A. (Oorien) (v)

a14Geerlings,
H (Harry) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

+L.Jl
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o

a

4I

[wcrsrna-
lden Dulk.
lH H ÍHennE) ív)

f-r"n a".r"ríl
lJ (Joíis) (m)

Robbemond,
J.tvl. (Jan) (m)

T

Totaal



1
Ivan Scheijndel,

A.N.lí (Nico)(m) 1
2ZondeÍvan,

N M. (Natasja) (v) 1 1
3Velders,

M.C. (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zel in elk vakie één ciiter. Begin rechts , mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o
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t1Winkels.
B B T.T. (Branco) (m)

2Weqman,
G.J N4. (N4arijn)(m)

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

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

5de Klerk.
A (Arie) (m)

6Oostenrijk,
Í.C. (Theo) (m)

1
7van Gelder,

L.A. (Leo)(m)

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

van der Heijde-Keiizer
M. (Marcella) (v)

10van de Pol
M (Max) (m)

11van der SchaaÍ,
D (Drrk) (m)

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

l3Keiizer-Weslhoeve,
E B (L'esbeth) (v)

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

1
15van Bossum.

N.A. (Ellen) (v)

16Boeter,
J P (Jan) 1m)

Lijst 5 CDA
Zel ln elk vakje één cijler. Begin rechts , mel hèt laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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1 o
1de Sutter.Besters

M.J. (Ria) (v)

tr
2Steehouwer.

H J (Henk) (m)

3
van líauíik-de GíaatÍ.
M J. (Marjo) (v)

o\/erwateí,
L.A. (Leen) (m)

Kiapwijk,
JDB (Jurgen) (m)

5

6van Nes-
de Man,
P {Petra) (v)

5
3

van der Meer.
R C J.H. (Rob) (m)

Boelhouwer,
N P (Nathalie)(v)

7

Ouak,
A (Aart) (m) 1

't0

11Bendeís,
J PH M (Jos) (m)

1

12Oliive,
K (Rien) (m)

3
Bosman.
C.J. (Celeste) (v)

14den Hollander,
C.A. (Kees) (m) 1

15Heiindijk,
M (Maarlen) (m)

17

van stappen,
A (Arie)(m)

Doedens.
E H (Eimert) (m)

't8

19

20Arnold,
E R (Ed) (m)

21Klootwiik,
P (Pleun) (m)

1
Pannekoek
W (Wiebe) (m)

van Maurik.
S C (Simon) (m)

22

23

24Holterhues,
F.W (Frank) (m)

25van de Linde.
C.B (Co0 (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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Naam kandidaal &
kandidaalnummer

1

o

o

26Horstmeieí,
PH. (Piet Hein) (m)

Schep,
J. (Jan) (m)

Baad,
l. (les)(m)

27

2A

29Roodzand.
J. (Johan)(m)

30

Vrijenhoek
W.C (m)

Biemond.
W (Willem) (m)

31

32

33

34

35

de Vogel,
J. (Jan)(m)

Sleehouwer.
M (tvlarian)(v)

van Maurik.
A L (Adíie) (m)

36den Drijver,
N.A.J (Jan) (m)

Kloet,
A (Adriaan) (m)

Bosland,
A.P (Anlhonie) (m)

39

38

40

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

Boender,
H. (Henk)(m)

41von Burg,
A.R. (Alexandeí)(m)

Pikaart.
L. (Leon) (m)

Subtotaal 1

3

1

4

8

['"o".
J (Jacob) (m)

Stehouwer.
M A. (Michel) (m)

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

l6

I

8".*r"*
F. (Feídinand) (m)

Huber,
J (Johan) (m)I

E
--r-.

--r
E

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I[L1'



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begln rechts, met het laatstè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer
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1

o

o

9
1Mollema,

A. (Anne) (m) 3
B

2Wilkens-
van Geloven,
K B íKonnie) (v)

3 o
3KorÍ.

W (Wiesie) (v)

4van der Horst.
SJJ (Servaas) (m)

1
Paleí-von Wassedhal.
M.J. (Marian) (v)

de NeeÍ-Scholte.
M (Mrrjam) (v)

5

6

7

Lucas,
B (ReyeD (m)

8Hopman,
M (Maík) (m)

de Looí
A E (Arend) (m)

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

10

9

11Kooijman.
A (Arie) (m)

12van den Bogerd,
P. (Peteo (m)

1
13Tanrs.

PE. (Peggy) (v)

l4Slachteí.
E J (Ellen)(v)

l5Rietvelt.
VS (Vincent) (m)

1

1
van den Berg,
M (Manon) (v)

Krk,

M (Rinus) (m)

16

'17

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

Kleinpaste,
G J (Gertjan) (m)

l8

t9
1

Rurter,
H J W (Hern)(m)

20Gasl,
J.A. (Ron) (m)

van Doí,
lM. (lneke) (v)

a
.</

23

Blokhuizen.
A.B (AlÍred) (m)

van den Houl.
A Y (Annemaíie) (v)

24

25

Baaphorsl,
E P (Ernst) (m)

Gielbert,
L. (Leo) (m)

26

27

Verhagen,
D J. (Dnk) (m)

Mesker,
C. (Cees) (m)

Zilverbeí9,
L (Bartjan) (m)

29

30

1

Bouwer
van Schie,
F. (Femke) (v)

31

32

Seriese,
L (Lennard) (m)

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

A.E (Anneke) (v)

35Kruil,
R. (Bik) (m)

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

37Brouwer,
A (Aard)(m)

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

van'tZelfde,
C (Kees) (m)

38

39

40Boot,
G. (Gerben) (m)

Scherbeijn,
P P (Flip) (m)

van BuÍgel,
D. (Dirk) (m)

41

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

43

45

Klok,
I F (les) (m)

Mout,
P (Piet) (m)

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

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

47

46

48Kalkman.
R C. (Raymond) (m)

1
49Rood.

E.C. (Eline) (v)

50Kievit,
J (Joost) (m) L

(Y

Tolaal (1 + 2)

6

2A

36

44

---1

Blauw,
N. (Nienke)(v)

l

I

21

L

-[1.5-l

1

L

T
Subtotaal 1 Subtotaal 2

1.lI



) ,)1

1-
2Staat,

B (Bert)

3Vrsser,
M.L. (Thiis)

1
4van den Berg,

A.PJ (Albert-Jan)

5Gínwis,
PC (Pele4

6Houweling
A (Adri)

L
7van der Duijn Schouten

C A (Kees)

8Brèédveld
J S (John)

)L
Hoogendoorn,
P. (Peter)

10Kardux,
A J (Aren-Jan)

'll
van der Linden
A (Aíie)

12Lekkerkeík.
FJ (Frank)

13van Guíp
A T. (Adrie)

14Matze,
J K. (Johan)

l5Kranendonk,
P (Pele0

316Born.
A.G M. (MaÍco)

17clen Beslen.
A.J. (Aart-Jan)

18Sloop.
TA (Teunrs)

Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatslè ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o

de Jong,

Totaal BIA



3 a
1Scheermeijer.

H J P (Haíy)

ó
2VeÍkaik,

J.W (Job)

3Goeíee,
A (Andie)

4Schneideí.
W (Willem)

5Oostra
A (Arjen)

6Tanis-Keijzeí,
PM. (Elma)

7de [.4oed,

M J. (Bini)

1

8Houtman,
E E. (Erica)

9den Hollander.
D (Dirk)

't0
Tebru99e,
B J. (Beínaíd)

't1
van Heemsl,
J PC (Stan)

,
I

12Hoek
G M (Gerto)

13den Hartog,
J (Johan)

I
'14

15Spaans.
E J.M. (Erik)

Bestman,
D J. (DrrkJan)

17La Rose,
M B (t'raikel) J

1
Grinwis-Driesse.
M N (Miranda)

l9van deí Ouijn Schouten,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ
MC (Maíco)

I21Sies,
S.J (Setkin)

22Bobijn,
P (Piet)

Fröling-Kok,
J.A (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

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

Pipping,
C M. (Conny)

tt .l

16

t8

23 fl

Totaal t6a



,1 L
1uan Zeijl,

FJ (Fokke) (m)

2Kraaij,
R (Buud)(m)

1 O
van der Heiden-van der Blom. 3

BJ (Bernadette) (v)

I
4PrinS,

FJ (Fíed) (m)

2
5Tíoost,

I (lna) (v)

6van Zeijl
B (Bas) (m)

Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel ln elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

/1
./-. 6Tolaal

í



q (.1Hage'Barendregt
N, N (líaarke)

'32van der Eijk.
PJ. (Piel)

3Lagerwaard
J. (Han) L1

1
4Sommeling,

C (co0

2
5Wesdoíp,

M. {Michelle)

1
6Vos,

J. (Jan)

7

J P (Jan Piete0

8Oudijk,
M. (Maíianne)

3Jacobs,
PE (Petra)

2
10Tedouw.

P (Peter)

'11
Beedijk
D (D'rk)

)L.
12van den Bnnk

G (Geurl)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

6 qTotaal

I

I



1

1Canton,
B. (Bart) q

q J
2Klompenhouwer

L.M. (Lisa)

3 I3van de Peppel,
S {Sabíina)

1

van Broekhoven-van Mieío. 4

R N.D. (Renate)

1

5Ondeídelinden
S.E. (Suzanne)

1

6Vendeíbos'Lambinon.
C (Cees)

1

7den Boer.
B A A. (Robert)

8Faber.
A (Alex)

39Bekkers.
A.J.T (Lydia)

10
van der Holsl.
D (Danielle) 1

1lGíoenewege,
PJ L. {Prete4

II

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met hel lastste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

+

Totaal [ril-T,



1Roos
S.M. (Servaas) (m) 3 5

2Kegel,
FJ. (Fred) (m) q

1
3Meiier,

P (PatÍick) (m)

4van zaalen,
F.P (Frans) (m) 5

Liist 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

a

o

Totaal [ [-t l-



31Struijs,
J P (John) (m)

2Kvíeekel,
A A. (Adri) (m)

I
3Daamen,

J K (Jacques)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Pag. 18 van 20

o

o

S

I

ITotaal



1 tl1van Buuren,
M.J. (Meindeít) (m)

,3
Jansen,
B (Bobert) (m)

3Bíonwasser,
M E J. (Marc) (m)

qde Jong-Kamsl,
S. (Sharon)(v)

5van der Vëlden
P (Pete0 (m) B

1Dede.t,
W.J (Wybren) (m)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 19 van 20

o

O

3Totaal

4

6

tzt



Pag. 20 van 20

tr Nee

Ja -> Vul de navolgende label in en geef zo mogelijk een vet*laing

o
al

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

6 23 to stzm$or,,.,Àt/re^ mííra dt rol a,.rrar:È

9o 3L z >tz-trr$ r nu.,tr era.a rv6t a clo t^o\.<0.^vt\

4r L12 t *ort0 o, mnÀio. rwío" oy à" cal 5aa-,,,»ot,r)

3 3j | >lo.r^Sr.^r.,l^'0r [Àq, (íí\o^ qJ r]ffA[ ff .fu
I 6: 6z

I

t :lr^{ar' 
^l.irr 

rnN.f,ir ao,rue,Àj,

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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?

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

33
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loo


