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

6qs
Adreílocane slemb!reau

h«crlrRoc«,À
Dag Maand

5I o3 1lJ13
Openingslijden (van - lol)

of 50 1 {i \)

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

Adíes/localie slembu.eau Dag Maand

'l b Stembureaugegevens tijdens !C!.1!.ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand Jaar Tiid (van - ror)

Datum Lo 2-\
I ) \c, Oo 3o

Openingslrjden (van - tot)

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

t ,[be telling vond in het stemlokaal plaats.

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

i5 o3

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een
centrale stemopneming wordt verricht

í. Stembureau, locatie en openlngstfden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

[-T--
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2. Aanwezigheidstembureauleden
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Vul hierondeÍ de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

sG(
B 5t
c 2_

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) 6t8

4. Aantal uitgebrachto stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljeften tellen en beoordelen.
Het aanlal gelelde stemmen moet gelik zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldage stem op een kandidaat E L",3
Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembaljetten

F a
G

6t8

3. Aantal toegelaten kiezers

o

Totaal 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.

H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
slemmen
(rubnek 4, onderdeel H)?

E 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 ziin meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veííneld hieíondeí het aantal keeí dal de ondetslaande silualies zich hebbeo vootgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keÍen dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet de andeíe vetulaingen en het aanlal keet dat deze silualies zich hebben vootgedaan)

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

Mogelike verklaringen voor het verschil
Veonelcl hÉíonder hel aanlal keor dal cle onala§laanale silualios zich hebben vootgedaan

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 andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondq de andeíe ve*laingen en hel aantàl keeí dal deze situaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

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

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen 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 telling: een stem wodt onterechl geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaal van de telling is onjuisl.

Leg alle bezwaren van kiezers vasl in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heefl het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
L§!,Di noteer geen persoonsqegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming(r;
o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden ot bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vooheelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen lweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activileiten in of
rondom het slemlokaal beinvloedden de kiezer.

OmschrAf de onregelmatigheden oÍ bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
glpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On reg e lm atig h ede n en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers

(-uo
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

44l!98 U vult in rubiek I alleen de namen in.
Veruolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen stembureauleden

o

o

rl-IL ]c'"rhc'rr

J( óÍ 5c, .,r

'vJ P <J

p. C- ro,z-.^--b.--,*

h n or v.^5

H . Lo .^ L"'-.^

L.'* [ (L t-

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

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

Lijslnumme. en Lrlstnaam

o

o Totaal: (rl, 3
Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

í Waterschapspartij Hollandse Delta q T
2WD q t
3 PaÉij van de Arbeid (P.v.d.A.) (, '+

4 sOPLUS
j e

5 CDA L 8
6 Hollandse Delta NatuuÍlijk a o
7 Water Natuurlijk t- t
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) \ t
9 ChristenUnie (-t q

l0 AWP voor water, klimaat en natuur \ \1

íI BBB r\ c
12 Partij voor de DieÍen q q
13 JA21 t \

,I4 GOUD
a

15 Belang van Nederland (BVNL) i ]
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o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Stembureaunummer

Proces-verbaal
o Waterschap Holtandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o 2Y z

Naam

Tafetleider

rJPf '
Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

6 4 3

C OLLqtdGt".ó$i

S.lof Ó«x< or

QmN U%/1

Tafetcontroleur
be^À
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlago in.

Nummer stembuÍeau 64s
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) kr etler cnr.l

a

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

Aantal geldige stempassen A 5At
Aantal geldige volmachtbewijzen (schÍifrelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas) B 5S
Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal aot da stemming toegel aten kiezers ( A + B + C = D )

c 2

618

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 6os
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembiljeften ( E + F + G = H )

' Tel voot dit onderdeel de aanlallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op

!

F I

)

G A

érg

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

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4

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

of minder is geteld, en neem de veÍklaringen over. Ga daama verdeÍ met rubriek 4.

§ Nee, er is een onveÍklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

í. Aantal toegelaten kiezers

o

2. Aantal getelde stembiljetten

H

(
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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 4.2 í6/
Aantal geldige volmachtbewijzen (schnfteuk of via ingevulde slem- of kiezerspas) 8.2 5í
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)

Het aanlal lol de stemming loegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o + Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben vooÍgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veineld hieÍondet de anclerc vedianngen en hoe vaak et spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

c.2 L

6/8

l

I

o.2



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetlen, stempassen, volmachtbewÍzen oí kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

tr Nee

tr Ja, er zijn stembiljettenistempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. 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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sioukes,
W A (Wim) (m)

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

2

Westbroek.
H {Henk) (m)

2A

van Rhijn-
de Geus
L. (Lenv)(v)

29

.I

a

26I\,4o0íman
C (Chris)(m)

27Wesdorp,
MGJ (irayke) (v)

I

Llt
I 1

Kalle.
J H (Hans) (m) 1
Wesdorp,
A.A. (Aíie) (m)

van Brugge,
P M.J (Paola) (v)

4

5

1

L

\
j

10

6

7

8

I

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

de Graaí-
van Lith
K J. (Karen)(v)

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

Kumas,
F. (Fatih) (m)

Speelman,
M (lrarl) (m)

1iSmulders-Eveís,
R J (Rosalie) (v)

Heijndijk,
H. (Bert) (m)

Kromhout,
M (Maarten)(m)

12

13

14Boeren'de Snaiier,
A A.A (Anneke)(v)

15Verhorst.
Y (Yvonne) (v)

Janssen
M P ([rarcel) (m)

Kraienbrink-Meinds.
J. (Janneke) (v)

16

18

de Snaijer.
J. (Jan) (m)

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

20de Bruine,
14.W. (Wilma) (v)

21van der Sluis,
B.H. (Bas) (m)

22Vermeeí,
A. (Aljce)(v)

23

O W.C. (Oion) (m)

't líannelje,
J J (Johan) (m)

Fit,
J FJ (Jan)(m)

24

25

Subtotaal 2

1

17

-

--l

-H

__1

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2) [IíI,Íl



Lijst 2 VVD
Zet ln elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

) 3
van Oitmaís.
T.E. {Ter.y) (v)

1

2

3Peelerman,
T.A.G. (Theo)(m) 0

4Veenhuizen.
H.B (Beíine) (v) 3

5Noorlman
H J. (Hein) (m)

6Boende..
H D. (Heleen)(v)

7Driespíong,
J W J (Jan Willem) (m)

BGoudíiaan,
R (Bichard) (m)

IWilbíink,
J. (Jorinde)(v) I
Speteís,
D (David) (m)

10

't1

12van de Víeede.
M L. (Marijn) (m)

't3Beíning-
Van Oostveen.
C M (ïni) (v) 2
Boom.
W.M. (Werner) (m)

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

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

1?van Noorl.
H.L.A (Leon) (m)

van Aíkel
P (Pere0 (m)

Ouweíkeík,
A. (Aal) (m)

r8

19

van OoÍschol.
J.J M (Frank) (m)

I

NooÍdeÍmearSwemmer
M C.A (Ineke) (v)

14

1

l1

H

titrTotaal



1

t

t
t)

2

3Verbeek,
J (Johan) (m) I 3

4Lievense,
T (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wytze) (m)

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

1
7van der Linden.

C.A.C. (Lieke)(v)

8't Hoen,
PW. (Petra) (v)

9Bobbemond.
J.M. (Jan) (m)

10Stengs-Nrjhol.
J (Hanneke) (v)

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

12van Sti,n,
B. {Bernhard) (m)

't3
Kickert-Schotting,
D A. (Dorien) (v) 2
Geerlings,
H (Harry) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 20

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

() ?

a
tWiersrna.
den Dulk,
H H íHennÉ) ív)

van Lammeíen,
J (Joris) (m)

I

-H
---

14

Totaal



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

2Zondervan,
N.M. (Nalasja) (v)

(,

3
3Velders,

M C. (Riel) (v) í

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal TTT161



Liist 5 CDA Pag. 9 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

]
1Winkels,

B.B.T T (Bíanco) (m)

2Wegrnan.
G J [, (Nlarijn)(m)

3Hartmann.
J.J.M. (Josephine) (v) L,
van den Beí9,
H (Henk) (m)

de Klerk,
A. (AÍie) (m)

4

5 7
6Oostenriik,

ÍC (Theo)(m)

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

'-l
8van Kampen.

w.E. (wim) (m)

9van der Heijde-Keijzer,
M. (Maícella) (v) 4

10van dé Pol.
tí. ([rax) (m)

11van der Schaal
D. (Oiík) (m)

12van deí Pols.
L C.P. (Leo) (m)

13Keiizer-Westhoeve
E B (Liesbeth) (v)

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

't5
van Rossum.
N A (Ellen)(v)

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

Totaal
-[ [I2Is]

!i -.1

-l--]t--1

-_]
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Zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Suneí- Besters
M.J. (Bia) (v)

Horstmeier.
PH (Piet Hein) (m)

26

Schep,
J. (Jan)(m)

Baad,
l. (les) (m)

28

Boodzand 29

J (Johan)(m)

van de Zande,
F (Ferdinand) (m)

30

Vrijenhoek
wC (m)

31

W (W'llem) (m)

de Vogel,
J (Jan) (m)

33

o 34Steehouwer.
[4 (Manan) (v)

van Maunk,
A.L. (Adrie)(m)

35

den Drijveí,
N.A J. (Jan) (m)

36

Kloel,
A. (Adriaan)(m)

Schelling,
G J. (Ben)(m)

Pikaart,
L. (Leon)(m)

42

o 43Huber,
J. (Johan) (m)

O

5
2Steehouwer,

H J (Henk) (m)

3van Maurik-de Graaí,
M J (Maíio) (v)

4Overwaler.
L A (Leen) {m)

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

van deí Meer
R.C.J.H (Rob) (m)

5

6

7

I

van Nes-
de Man.
P (Petra) (v)

Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

IOuak,
A (Aa ) (m)

10Faber
J (Jacob)(m) 1

r1Benders.
J.P H M (Jos) (m)

12Olijve,
K. (Bien)(m)

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

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

15Heijndijk
M. (l,raarten) (m)

17

19

21

20

22

Steehouwer.
M A. (Michel) (m)

Middendorp,
w A A. (wim) (m)

van Stappen
A {Arie) (m)

Doedens,
E H. (Eimerl) (m)

Arnold,
E B. (Ed)(m)

Klootwrjk
P (Pleun) (m)

Pannekoek,
W. (Wiebe) {m)

23van N4auíik,

S C (Simon) (m)

24Holterhues.
F W (Frank) (m)

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

von Burg,
A R. (Alexande0 (m)

41

39

40

Boender,
H (Henk)(m)

Subtotaal 2

van de Linde,
C.B. {Coo (m)

25

I

I
E"r"*

I

!
tr

16

18

L

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

I m w



Lijst 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A. (Anne) (m)

Wilkens-
van Geloven

Pag. U. van 20

KB n

2

3

4

5

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Bee.
A.H. (Aíne)(m)

A E (Anneke)(v)

Korl,
W. (Wiesje) {v)

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

Lucas,
R (Reyeo (m)

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

6

7de NeetScholle
M. (N4iíiam) (v)

o

o
Steegh,
J P R.M (John) (m)

Klok.
I F (les) (m)

Blokhuizen
A B. (AlÍred) (m)

van den Hout
A Y (Annemarie)(v)

24

25

4
L
1

1

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

10

8

9

Hopman,
M. (trark)(m)

de Loofi.
A.E. (Arend)(m)

Kooijman,
A. {Arie) (m)

12van den Bogerd.
P (Peteo (m)

l3Tanis,
P E. (Peggy) (v)

14Slachter.
E.J. (Ellen) (v)

15Bietvelt.
VS (Vincent)(m)

van den Berg,
M (Manon)(v)

Krk,
M (Finus) (m)

17

Fousert-Poedeí.
C M C. (Claudia) (v)

Kleinpasle,
G J. (Genian)(m)

18

19

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

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

21

Blauw,
N. (Nienke)(v)

van Dorl.
lM. (lneke)(v)

26Raaphorst,
E P (Ernsl) (m)

Gielbert,
L. (Leo) (m)

12AVeÍhagen,
D.J (Diík) (m)

2SMesker,
C. (Cees) (m)

30Zilverberg.
L (Bartian) (m)

33Bouweí-
van Schie
F íFemke) (v)

34Seriese
L. (Lennard) (m)

35Krurt
B (Brk) (m)

36Briggeman,
T N,l. (Theo) (m)

37Bíouweí,
A. (Aard) (m)

38Haan,
R.E P (Rob) (m)

3Svan 't ZelÍde.
C (Kees) (m)

40Boot,
G (Gerben)(m)

Scherbeijn,
P P (Flip) {m)

van Burgel,
D. (Oirk) (m)

41

42

45MoUt,
P (Piet) (m)

46van der Po!Loomans.
L. (Lies) (v)

47Schuurmans
Í J.C. (Theo)(m)

48Kalkman,
R C. (Baymond) (m)

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

50Kievil,
J (Joost)(m)

ZSubtotaal 2

t{Totaal (1 + 2)

1

1l

16

Subtotaal 1 ZtzTn

-]

l

31ï-

43

44



1de Jong, t{
2Staat

B (Berl)

3Visser
M L (Thijs)

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

5Grinwis,
PC. (Peter)

6Houweling
A. (Adri)

7van deÍ Duiin Schouten
C A. (Kees)

IBíeedveld,
J S {John)

IHoogendoorn
P (Peler)

10Kardux.
A.J. (Aíen-Jan)

11van deí Linden
A. (Arie)

12Lekkerkerk.
F.J. (Frank)

13van Gurp,
A T. (Adrie)

l4Matze,
J.K. (Johan)

15Kranendonk,
P (Pete0

16Born,
A.G.lí. (Marco)

17den Besten
A J. (Aaí-Jan)

18Stoop,
TA. (Teunis)

Lijst 8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L2 van 20

o

o

\ «Totaal



IScheeímeijer,
H J.P (Harry) 3 L

)
2Verkaik,

J.W. (Job)

3Goeree,
A (Andie) I

I
4Schneider.

5Oostra,
A. (Arjen)

1

6Tanis-Keijzer
P M. (Elma)

7de N4oed,
M.J. (Rini)

,L8Houtman.
E.E. (Erica)

Iden Hollander.
D. (Dirk)

10Tebrugge,
B J. (Bernard)

1ívan Heemst.
J PC (Slan)

12Hoek,
G M. (Gerto)

l3den Harloq.
J. (Johan)

14Pipping,
C M (Conny)

15Spaans.
E J M (Enk)

l6Bestman,
O J. (Dirk Jan) L

17La Rose.
M B (Maikel)

18Grinwis-Díiesse
M.N (Mrranda)

'tg
van deí Duiin Schouten,
J (Jacob)

20Koornneet.
M C. (Maíco)

21Sres,
S J (Selkrn)

22Robijn,
P {Piel)

Fróling-Kok,
J A (Jantien)

Lijst 9 ChristenUnie
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

o

4 4Totaal

7



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

r)1van Zeijl,
F.J (Fokke) (m)

2Kraaij,
B. (Ruud) (m) I
van deí Heiden-van der Blom, 3

B J. (Beínadette) (v) 3
4Prins,

FJ (Fred) (m)

5Troost.
l. (lna)(v)

van Zeijl,
B (Bas)(m)

I

tl

+)It*, I



1Hage-Barendregt,
M N (Maaike) 5 (\

2van der Eijk,
PJ. (Pie0 j

2
3Lagerwaaíd,

J (Han) Z
4Sommeling,

C. (Co0 t
5Wesdorp,

L4 (Michelle) \
6

J (Jan)

7Warnaer.
J P (Jan Pieter)

8Oudrjk.
[I (Marianne) l

IJacobs,
PE (Petía) t

l0Terlouw,
P (Peter)

11Beedijk,
O (Drrk) L

12van den Brink.
G. (Geud)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20
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Totaal
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Lijst 12 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 16 van 20

o

o

ICanton
B (Barl) a

2Klompenhouwer
L.M. (Lisa) /

3van de Peppel.
S. (Sabrina) B
van Broekhoven-van Mieílo. 4

R.N.D. (Renale) 7
I

5Onderdelinden
S.E. (Suzanne)

6Vendeíbos'Lambinon.
C (Cees)

7den Boer
R A A (Bobert)

BFaber,
A. (Alex)

9Bekkers,
A J Í. (Lydra) )

't0
van der Holsl,
D. (Danielle)

/1

't1
Groenewege
PJ L. (Pieleo t

?

I

lt
.

Totaal [Ii-t



u r{
,|

Boos.
S M (Servaas) (m)

2

U \
3

4van Zaalen.
F.P (Fíans)(m)

Laist 13 JA21 Pag.77 van 20

Zet ln elk vakie één cijÍer. Begln rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

.6Tolaal

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

]r,4",;",,
]P (Patrick) (m)

114 _l

h-rïTl



,|
Struiis,
J.P (John) (m) 3

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

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

Lijst 14 GOUD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hel laalsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

a

o

3Totaal



,|
van Buuten,
i/1 J. (Meinden) (m)

2Jansen.
R. (Bobert) (m) 2
Bíonwasseí.
M.E J. (Marc) (m)

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

5van der Velden
P (Peter) (m) ,/

6Dedert,
W.J. (Wybren) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 19 van 20

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

O

+Totaal

I



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer Irsten sprake van een verschil tussen enezrds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andeízijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenlelijk stembureau op het verschil

?CQod{í 2= 2+ -\ ongdÀga

e] s8, + \ bdiaL u.r-t ly:L tt

t\ qo - I b,\tL va.,lqSt I 2rrJ-tn&zs\5:t

1+ Lf) r)o L> al,Sno9 l»ffd»oaKtal'jtemmzr,r

o
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B Ja -, vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vetularing.

Lijstnummer en
-naam

9o


