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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Openingstijden (van - lol)Adres/localre slembuíeau

I ih inr rAl

Adíes/locaire slembureau Dag Maand

l ó t

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

Openlngslijden (van - lol)

[---l

í b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS líaand Jaar Trtd (van - iol)

Datum ö-i \t dj6 rtl U.L
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

t Àpe tetting vono in het stemlokaal plaats.

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

b ) r) l l 1 ]

De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

Dag Maand Jaar

l--T---l

[-T-t [-T--



Houd per stembureaulid de tijden bi waarcp het lid bi de zítting aanwezig was

Tijd (van - tot)
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Voorletlers Achlernaam
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Tild (van - lot)
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT í:

I

Aanwezig op hel slembuíeau:

OaS Maand Jaàt
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

'2t\
B

c o

Íotaal aantal loegelaten kiezers ( A + B + C = D ) 'Zr-tg

o

o

U gaat nu de stembiljeften tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde 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 AMt uu z3s
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld i9e stembiljetten

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

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

'ru
Lq9

F 3
G )

-jÍ&H

3. Aantal toegelaten kiezers

)e

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen



Pag. 5 van 10

ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezors (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stommen
@bnek 4, onderdeel H)?

tr /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.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aanlal keer dat de ondeslaande siluaies zich hebben vootgedaan

o
Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(vefineld hieíondor de andere verklaringen en hel aantal keer dal deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogel|ko verklaingen voor het verschil
Vetmeld hie@ndet het aantal keet dal do ondeíslaando situaties zich hebben voorgédaan

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 andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieíondeÍ da anderc ve*laingen en hel aanlal keet dal dezo silualies zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen veÍklaÍing is voor het verschil

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

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



Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zun klachten of opmerkíngen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers trdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het rosultaat van de telling wordl niel bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dil proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft hel stembureau een reaclie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden lijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: ean of meor slembureauleden waren te laat oí zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het slemlokaal moest worden ontruimd, activitaitan in of
rondom het stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

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

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden

Pag. ó van 10

6. Bezwaren van kiezers
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat zijn in elk gaval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

x
Namen slembureauleden

CGilo (-

o
'UCnCLI h C^.

- UCc^ [v\.\t,

Ltc

o

@!9p; U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondartekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek L

1

2

3

4

5

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.

Lrt

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

LI tI Waterschapspartii Hollandse Delta

I2WO

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

\ L4 sOPLUS

j
5 COA

C)6 Hollandse Delta Natuurlijk

\ t17 Water Natuurlijk

j
8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) II ChristenUnie

10 AWP vooÍ water, klimaat en natuur 1

11 BBB 3 I

2 jl2 Partii voor de Dieren

Z ó13 JA2í

ö14 GOUD

?15 Belang van Nederland (BVNL)

IIIIIII

IIIIIIIIIIII
I

I

l

-l
-l

Totaal ? 3 5
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Einde Deel A
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Holtandse Detta

Dee[ B

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

Teltafetnummer

6 fiz

Naam

Tafelleider

Tafetcontroteur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

o

6 3 T

(,ii^ ulo tà^

fl" (_\e-

'Wl*,, qt"r,



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) v,AJ1 rlHV O

1. Aantal toegelaten kiezers

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

het stembureau).

o

Aantal geldige stempassen

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

A 2-t3
B 30
c o

LLt3

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Vul hieÍonder de aantallen in zoals vastgesteld door hel gemeentelijk stembureau/stembureau voor hel
openbaar lichaam.

E 7bl o
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Hel totaalaantal gstelde stmbiljetlen ( E + F + G = H )

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

a

F 4
G

lc

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?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

{ ree, eris een onveíklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Pagina 2 van 20

L-u

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) o

H

-W
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiozeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

I 2r\

c.2 o
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk

slembureau. Tel op! ( 4.2 + B-2 + C-2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal gelelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gel|k?

-\o

2ub

o
! Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiïetten zljn 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 stembiljeften. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. E:r kan meer dan één verklaring zijn.

MogelUke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zach hebben voorgedaan

€r

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 uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hieronder de andora ve*laingen en hoe vaak eí sp@ke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? lt

8.2

4.2

o.2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Ziin eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

I nee

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

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

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

Noteer hier het aantal stembiljeften, dan wel stempassen, volmachtbewijzen ol kiezerspassen dat is
aangetrofíe n .

a

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

Zie volgende pagina's

o

5. Aantal stemmen per lfist en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

L1

26ÀIooíman,
C. (Chris) (m)

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

2AWestbroek.
H (Henk) (m)

29van Bhrjn-
de Geus,
L (Lenv)(v)

ISjoukes
W A (Wim) (m) b
Rijsdijk,
C L.K. (Cicilia) (v) 5
Kalle,
J.H. (Hans) (m)

4Wesdorp,
A A. (Arie) (m) 2_

O
5van Brugge,

PMJ (Paola)(v)

6Ooslerlee
R J B (Rob) (m)

1

7de Graaí-
van Lith,
K.J. íKaren) (v)

BKumas,
É (Fatjh)(m) 1 o

LSpeelman,
t\4. (Mart) (m)

van Egmond,
W A (Willem) (m)

't0

I

't'l
Smulders-Evers.
B J {Rosalie) (v)

12Heiindijk,
H. (Berl) (m)

't3
Kromhout.
Nr. (Maaíten)(m)

14Boeren-de Snarjer,
A A A (Anneke)(v)

15Verhoíst,
Y (Yvonne)(v)

r6Janssen.
M.P (Marcel) (m)

17de Snaijer,
J. (Jan) (m)

r8Kíajenbíink-Meinds,
J. (Janneke) {v)

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

20de Bruine.
M W (Wilma) (v)

21van der Slurs.
B H (Bas) (m)

Veímeer,
A. (Alice) (v)

23

D.WC. (Dion) (m)

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

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

5Subtotaal í

Ll 5

2

1

I

ï

l_

USubtotaal 2

Totaal (1 + 2)



3
,|

van Oorschot,
J.J.t'/l (Frank) (m)

\2van Drtmars,
ÍE (Teíy)(v)

3Peeterman.
Í.A.G. (Theo) (m) 2-

I
4Veenhuizen.

H B (Bertine) (v)

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

6Boender,
H D (Heleen) (v)

I
7Driesprong,

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

IGoudriaan,
R. (Richard) (m)

9Wilbíink,
J. (Jorande) (v)

10Sp€ters,
D (Oavid) (m)

1lNoordermeèr-Swemmeí.
M.C A (Ineke) (v)

12van de Víeede.
M.L (N,larrjn) (m)

13Beíning.
Van Oostveen.
C.M. (Tini) (v)

14Boom,
W.M. (Werne4 (m)

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

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

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

van Arkel,
P (Peter)(m)

19Ouwerkerk.
A. (Aal) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 6 van 20
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o

Totaal

I
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3
1Wiersma-

den Oulk.
H.H. (Hennie)Ív)

I \
2van Lammeíen.

J. (Joris) (m)

(-
3VeÍbeek,

J. (Johan)(m)

4Lisvense.
T. Oom) (m)

1
5Schaap,

W. (Wytze) (m)

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

7van deí Linden.
C.A C (Lieke) (v)

8'l Hoen.
PW. (Petra) (v)

IRobbemond.
J M (Jan)(m)

't0
Stongs-NiihoÍ,
J (Hanneke) (v)

'11
van den Oudën.
A.P (Adri) (m)

1
12van Stijn,

B (Bernhaíd) (m)

13Kicked-Schotting,
D A. (Ooíien) (v)

14Geerlangs,
H (Haíy) (m) q

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cilÍer. Begin Íechts , met het laatstè ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 7 van 20

o

o

5 6 5

1

M
Totaal



1van Scheijndel,
A N M. (Nico) (m) 6

2Zondervan.
N M. (Natasja) (v) 3

3
3Velders.

M C (Biet) (v)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnumÍner

Pag. 8 van 20
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1Winkels.
B.B.T.T. (Branco) (m)

2

3Hartmann.
J J Ní (Josephine) (v) 2-

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

5de Klerk,
A (Arie) (m)

\
6Oostenrijk,

TC. (Theo)(m)

7van GeldeÍ,
L.A (Leo) (m)

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

9van deí Heiide-Keijzer
M. (Marcella) (v)

l0van de Pol,
lvl (tulax) (m)

11van der SchaaÍ
D. {Dirk) (m)

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

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

14van deí Velde.
J C J. (Joar) (m)

15van Rossum.
N.A. {Ellen) (v)

l6Boeter,
J.P (Jan)(m)

Lijst 5 CDA

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

a)
STotaal

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

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts, mel het laslste cijfer.

l

.l

l

I



1de Sutieí- Besters.
M.J. (Bia) (v)

2St€ehouwer
H J (Henk) (m)

3van N4aurik-de GraafÍ.
M J. (Marjo) (v)

4OveÍwater.
L.A. (Leen) (m)

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

6van Nes-
de Man,
P íPetra) ív)

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

Boelhouvíëí.
N P (Nathalie)(v)

IOuak,
A. (Aart) (m)

10Faber,
J (Jacob) (m)

11Benders.
J PH.M. (Jos)(m)

12Olijve,
K. (Rien) (m)

'13
Bosman,
C J (Celesle) (v)

14den Hollander
C A (Kees) (m)

15Heíndijk,
M. (Maarten) (m)

16Sleehouwer.
I'/lA. (Michel) (m)

17[4iddendorp,
W.A A. (Wim) (m)

18van stappen
A. (Arie) (m)

19Doedens,
E.H (EimeÍt) (m)

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

21Kloolwijk,
P (Pleun)(m)

22Pannekoek,
W. (Wiebe) (m)

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

24Holterhues,
FW (Frank) (m)

25van de Linde,
C.B. (coo (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met hel laatste cijfer.

Naem kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raad,
l. (les) (m)

Roodzand,
J (Johan)(m)

van de Zande,
F (Feídinand) (m)

2a

29

30

Vrijenhoek.
WC (m)

31

43

Biemond,
W (Willem) (m)

Huber,
J (Johan)(m)

a

o

Horslmeier.
PH (Piet Hein) (m)

Schep,
J. (Jan) (m)

26

33de Vogel,
J (Jan)(m)

34Sleehouwer
M (iraían) (v)

van Maurik.
A L (Adrie) (m)

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

35

36

37Kloet.
A. (Adriaan) (m)

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

38

39

40

Schelling,
G.J. (BeÍl)(m)

Boender,
H (Henk) (m)

41von Burg
A.R. (Alexander) (m)

42Pikaarl,
L (Leon) (m)

Subtotaal 2

l

[T-[[]

23

l -T ISubtotaal 1

Totaal (1 + 2)



4

2
2Wilkens-

van Geloven
K R (Konnie) (v)

3Korl,
W. (Wies,e) (v) 5
van der Horsl.
S J.J. (Servaas) (m)

Pater-von Wasserlhal,
M.J. (Marian) (v)

Lucas,
R. (Beyeo (m)

de NeetScholte
M (tíirlam) {v)

Hopman,
M (Mark) (m)

8

1
Ide Lootf,

A E (Arend) (m)

10Holinga.
FH H (Folkert)(m)

11Kooijman,
A. (Arie) (m)

Tanis.
P E (Peggy) (v)

12

13

1
't4Slachter.

E.J. (Ellen) (v)

Riotvelt.
V.S. (Vincent)(m)

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

Kik,
M (Binus)(m)

16

17

18Fousert-Poeder.
C lV C. (Claudia) (v)

19Kleinpaste,
G J (Gertjan) (m)

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

van Doít,
I M (lneke)(v)

Ruiter,
H.J.W. (Hein) (m)

23Blauw,
N. (Nienke) (v)

24Blokhuizen.
A B. (AlÍred) (m)

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

Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Beqin rechts , met hel laatste cijíeÍ

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Mollema,
A. (Anne)(m)

Pag.11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bouwec
van Schie,o Femke

34Seriese,
L. (Lennard) (m)

o

26Raaphorsl,
E P (Ernst)(m)

Gielbert,
L (Leo)(m)

Veíhagen,
D.J. (Dirk) (m)

2A

29Mesker,
C. (Cees) (m)

30Zilverberg,
L (Bartjan) (m)

3'lvan der Ree,
A H (Arne)(m)

32

A E. (Anneke) (v)

35Kruil,
B. (Fik) (m)

36Briggeman,
TM. (Theo) (m)

Brouweí,
A. (Aard) (m)

38Haan.
B.E.P (Bob) (m)

van tZelfde,
C (Kees)(m)

Boot,
G. (Geíben) (m)

39

40

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

41

42

43

Scherbeijn,
P P. (Flip) (m)

van Burgel,
D (Oirk) (m)

44Klok,
I F (les) (m)

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

Kalkman,
R C. (Raymond)(m)

45

47

46

48

49

50

Rood,
E.C (Eline)(v)

Kievit,
J (Joost) (m)

Mout,
P (Piet) (m)

Schuurmans.
T.J C. (Íheo) (m)

i qSubtotaal I Subtotaal 2

,|

4

5

6

7

L

van den Bogerd.
P (Pete4 (m)

I

l

15

+

Totaal (1 + 2) 1tA



3
,|

de Jong,

2Staat,
B (Beí)

3V sser,
M.L (Thiis)

4van den Berg
A P.J. (Albert-Jan)

5Grinwis,
PC. (Peler)

6Houweling
A (Adri)

van der Ouijn Schouten,
C A. (Kees)

8Bí6edveld.
J S. (John)

9Hoogendoorn
P (Peter)

't0
Kardux,
A J (Aren-Jan)

11van der Lrnden.
A. (Aíie)

Lekkerkerk,
FJ (Frank)

t3van Gurp,
A T' (Adrie)

14N4atze,

J K. (Johan)

í5Kranendonk.
P (Peteo

16Born,
A.G M. (irarco)

17den Besten
A.J. (Aart-Jan)

18Sl@p,
Í.A. (Teunis)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakie één ciiler. Beqin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o

Totaal

7

l2

I L I

ITB



1ScheermerjeÍ,
H J P (Haíy) q

2Verkaik,
J.W. (Job)

3Goeree,
A (Andie)

4Schneider.
W (Wllem)

5Ooslía,
A (Arjen)

6Tanis-Keijzeí,
PM (Elma)

7de Moed,
lV J (Bini)

8Houtman.
E E (Eírca)

9den Hollandeí.
D (D'ík)

10Tebíugge,
B J. (Bernard)

11van Heemsl,
J PC (Stan)

12Hoek,
G.M (Gerto)

't3

'14

't5
Spaans,
E J.M. (Erik) I

't6
Bestman,
D J. (Drrk Jan)

17La Rose.
M B. (Maikel)

18Grinwis-Driesse,
M N. (Miranda)

t9van der Ouijn Schouten.
J (Jacob)

20KooínneeÍ.
M C (irlarco)

c)21Sie6,
S.J. (Setkin)

22Robijn,
P (Piel)

23Érölinq-Kok,
J.A (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie
Zet ln elk vakje één cijfer. Begln rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 13 van 20

o

o

dTotaal

l-_]

---H

{

den Hartog,
J. (Johan)

Pipping
C M. (Conny)

--t_ ]



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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

5
1van Zeijl,

F.J (Fokke) (m)

2Kraaij,
R. (Buud) (m) I

I
van deí Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadette) (v)

4Prins,
F.J (Fred) (m)

5Troost,
I (lna)(v)

L
6van Zeijl,

B (Bas)(m)

1Totaal



) 3
1Hage-Barendregt,

M.N. (Maaike)

)
van der Eiik,
P.J. (Piet)

Lagerwaard,
J. (Han)

4Sommeling,
c. (coo

.)wesdoíp,
M (Michelle)

6

J. (Jan)

Warnaeí,
J P. (Jan Pieteo

8Oudijk,
M (Marianne)

Jacobs,
P.E. (Petra)

10Terlouw,
P (Peter)

11Reedijk,
D. (Dirk)

12van den Bnnk,
G (Geurl)

Lijst 11 BBB Pag.15 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3 \

2

7

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

Totaal



a
1Canton.

B (Barl)

JI2Klompenhouweí,
L.M (Lisa)

-13van de Peppel.
S (Sabrina)

van Bíoekhoven-van Mierlo. 4

R N D. (Renate)

5Onderdelinden.
S E. (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon.
C (Cees)

7den Boer.
R A A. (Bobeít)

8Faber.
A. (Alex)

9Bekkers,
A.J.T (Lydia)

t0
van der Holst,
D (Danielle) I

1
l1Gíoenewege,

PJ L (Preler)

Liist 12 Partij voor de Dieren
zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

oLTotaal
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1 .)
1Roos

S M. (Servaas) (m)

2Kegel,
F.J. (Fred) (m)

l,4eijeÍ,
P (Patrick)(m)

5
4van zaalen,

F P (Frans) (m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cliÍer. Begin rechts, mel het laatsle ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 17 van 20

o

o

,)Totaal

3
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1Struijs,
J.P (John) (m)

2Kweekel,
A A (AdÍi) {m)

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

Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , mei het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 18 van 20

o

O

Totaal

Lijst 14 GOUD



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

I

1van Buuren.
[r.J. ([reindert) (m)

2Jansen,
R. (Robed) (m)

i
3Bíonwasser.

t',4.E J. (Marc)(m)

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

5van der Vèlden.
P (Pele0 (m)

6

a.

LTotaal

E"r*
W.J. (Wybren) (m)
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ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

o

5(.ta 
-> vut de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een vet*laring

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Reactie gemeenteli.,k stembureau op het verschil
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