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Proces-verbaa! 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 Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adíes/iocalre slembureau Dag Maand Openingslijden (van - lol)

t +t ?"+/ 7-""-l'7 T '> c, l) 'zt OO

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

Adíes/localre slembuíeau Dag Maand Openiogslilden (van - lol)

í b Stembureaugegevens tijdens !g!!!.!.S (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand )aat Trld (van - tol)

Datum L)) t0 L ) ?-l lo o )t
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaals?

O -{De tellino vond in het stemlokaal plaats.

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

'1. Stembureau, locatle en openingstijden
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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SHIFT í:
Aanwezig op het slembureau

DaS Maand Jaat Tud (van - loi)
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oSHIFT 2:

VooÍletlers Achlerflaam Dag Maand Trld (van - tol)
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Dag Maand Tljd (van ' lol)
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bi de zilting aanwezig was.
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bíj D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geld ige stempassen r?2
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B +q
Aa ntal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de slembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelalen kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 5,9 2-

Aa ntal blanco stembiljetten

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

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

o

c C

, t

4. Aantal uitgebrachte stemmen

F
L^

,

3. Aantal toegelaten klezers

o
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ls er een verschiltussen hel aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen

@bnek 4, onderdeel H)?

.Ëuee s 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 stembilretten er zUn meer geteld

Mogeuke verklaringen voor het verschil
Vemeld hierondor hat aantal keor dat do onderslaanda siluaties zich hebben vooryedaan

Aantal keÍen dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

a Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vefineld hieÍondeÍ de andeíe ve*laÍingen en hel aantal keer dat deza situaties zich hebben voorgedaan)

Er zijn minder stembili€tten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zi.in geteld

Mogelijke vetularingen voor het verschil
Vemelcl hieíonder het aantal koer d€t da ondeBtaando situalies zich hebbén vootgodaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is vooÍ het verschil
(verfield hiercnder dé anderc verklaÍingen en hel aanlal keet dal deze silualies zich hebben voorgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



6. Bezwaren van kiezers

Pag. ó van L0

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kíezers lidens de slemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

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

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden oí bijzonderheden tíjdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een oí meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus 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.

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

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

a

'7-\-4
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

On rege lmatig hede n en bijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stemburcauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat zln in elk geval de vootzitler en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembureauleden

o

o

7 9.j.t,.* y'-,-.,-
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2z/z 2.
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(.2 rn- év--4

lglgp; U vult in rubríek I alleen de namen in.

Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijslnummer eo Lijsinaam

o

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

í Waterschapspartij Hollandse Delta
() 7

2WD + l
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 5 /

4 50PLUS 3 /
5 COA

.1
?

6 Hollandse Delta Natuurlijk
-)
-) 7

7 Water Natuurlijk 7 ?

I Staatkundig Gereformeerde PartU (SGP)

9 ChristenUnie l t'
í0 AWP voor water, klimaat en natuur 1 E

11 BBB 7
í2 Partij voor de Dieren ) q

13 JA21
'-)

/
í4 GOUD

o
Lí

í5 Belang van Nederland (BVNL) t

Totaal: ï p 2

/

)
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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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.=À= Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

In te vu[len door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

6 4 5

52

S lceo o
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{\ }">)\^ o, o),,^-
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 6rl ï
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) ÍDrDDeOBaa

a--)C
h-./-tt lb 7 J

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hot Noces-verbaal van
het stembureau).

Aantàl geldige stempassen

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

a Aantal geldiqe kiezerspassen

Het aanlal tol de slemming toegetaten kiezeÉ ( A + B + C = D )

Vul híaronder de aantallen in zoals vastgesleld door het gemeentelijk stemburcau/stembureau vooÍ het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F I
Aantal ongeldige stembiljetten

a Hel totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H ) É@=\8?
' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke líjst zijn uitgebracht bij elkaar op

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

tr Nee, maar het stembureau heeft 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.

1. Aantal toegelaten kiezers

A S IJi
B Ll

c 0

s3r

E sPtr O

G q

D

2. Aantal getelde stembiljetten

M

3. Verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Ja. Ga verder met rubriek 4.

d Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 Strz
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 \q
Aantal geldige kiezerspassen ípas oÍn te slemmen in andere gemeente) c.2 o

Hel aantal to, de stemming toegelalen kiezers doot het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o
( Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vemeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan mes dan één verklaing zijn.

Mogelijke vèrklaringen voor het verschil
VeÍmeld 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 uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uilgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veÍneld hiercndeÍ de anclere ve*laingen en hoe vaak eÍ sprakè van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

571

9
z_

)

o.2

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetÍoffen?

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

aangetÍofÍen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en woÍden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljeften. dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's

a

Nee

5. Aantal stemmen per lirst en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sjoukes,
W A. (Wim) (m)

Bijsdijk.
C.L.K. (Cicilia) (v)

29

7

o

o

Moorman,
C. (Chris) (m)

Wesdorp.
tí G.J. (Mayke) (v)

26

3

B-

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

4Wesdorp,
A A. (Aíie) (m)

_u_

2

5

6

7

I
K J (K n) ív)

Kumas,
F (Fatih) (m)

van Bíugge,
P M.J (Paola) {v)

Oosteíee,
R.J.B. (Rob) (m)

de GraatÍ-
van Lrth.

_L

L

I
ISpeelman

M. (Mart) (m) L
van Egmond,
W A. (Willem) (m)

Smuldsrs-Evers
R J. (Rosalie) (v)

1'l

'12Heijndrik,
H (Bert) (m)

Kromhout
M (Maarten) (m)

Boeren-de Snaijer,
AAA (Anneke)(v)

Janssèn
t'L P (Marcel)(m)

14

Verhorsl,
Y (Yvonne) (v)

Krajenbrink-N,leinds
J (Janneke) (v)

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

18

19

de Snaijer,
J. (Jan) (m)

2

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

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

A. (Alice) (v)

21

22

23

DWC (D'on) (m)

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

25Frt,

J F.J. (Jan) (m)

qSubtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Pag. 5 van 20

Westbíoek,
H (Henk) (m)

Farnhin-
de Geus
L. (Leny) (v)

l0

1

r3

15

I

tr

L]

trI
16

t7

I

LI
r TT T I- ll lEl

T-I I'T-]
19 rÍ



a 6
1van Oorschot.

J J l|l. (Frank) (m)

2van Ditmaís,
T.E. (Teíry) (v) q

3Peeterman.
T.A.G. (Theo)(m) 3

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

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

6Boendeí.
H.D. (Heleen) (v)

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

8Goudíiaan.
R (Bichaíd) (m)

IWilbnnk,
J (Jorinde) (v) q

10Speteís,
D (David) (m)

1'lNoordermeer-Swemmer.
MCA {ïneke) (v)

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

13B€rnang-
Van Oostveen,
C.M. (ïni) (v)

't4Boom,
W.M. (Werneo (m)

15de Graad.
H.A. (Henk) (m) 2

19

Liist 2 VVD
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijler,

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o
van Arkel,
P (Peter)(m)

Pag. ó van 20

+

+

de Kool,

1l 91ort')
van Noorl,
H.L.A (Leon) (m)

t7

l

l
rl

T16

l8

m""",k
I 
o ln",t t-)

T trTotaal tr



1

den Dulk.
H.H. (Hennie) (v) 3

2van Lammeren
J (Joris)(m)

3Verbeek
J. (Johan) (m) 2

4Lievense,
T. (Tom) (m)

5Schaap,
W. (Wíze) (m) ?

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

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

8'I Hoen.
P.W. (Peka)(v)

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

í0Stengs-Nijho,,
J (Hanneke) (v)

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

12van Stijn.
B. (Bernhard) (m)

Kickerl-Schotting
D A (Dorien) (v)

-14
Geerlings,
H. (Harry) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 uan2O

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

l4

T
IrI
ls

ï

_t_
-f

I

13

t-
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L 4-
1van Scheijndel.

A N M. (Nico) (m)

7
2Zondeívan,

N.N.4 (Natasja) (v) 3
3Velders.

M C (Biet) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. I van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

3 (.

l2

Totaal



Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel hel laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

1 5
,|

B.B.T T (Branco) (m)

1
2Wegman,

G J.M {Marijn) (m)

3Harlmann,
J.J M (Josephrne) (v)

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

5de Klerk.
A. (Arie) (m)

Oostenrijk,
T.C. (Theo) (m)

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

6

7

1

5
10

Ivan Kampen,
W.E (Wim) (m)

11

't3
Keijzer-Westhoeve,
E.B. {Liesbeth)(v)

14van deí Velde.
J.C.J. (Joar) (m)

van Rossum.
N A (Ellen) (v)

16Boeler,
J P (Jan) (m)

] van der Herjde-KeUzer.
I M ÍMarcélla) (v)

I van de Pol,

I M. (Max) (m)

van der SchaaÍ
lo 1ont;1m1

van der Pols,
LCP(Leo)(m)

12

15

I

L

l

E
ll

+ l

ITotaal [ [2-[?]



Laist 6 Hollandse Delta Natuurlijk Pag. 10 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sulteí- Beslers
M J (Bia) (v)

Horstmeier
PH. (Piet Hein) (m)

26

Sleehouwer
H J (Henk)(m)

2 Schep,
J (Jan)(m)

27

van Maurik-de GraatÍ
N,l J (i.,larjo)(v)

3 Baad.
l. (les)(m)

28

Overwater.
L A (Leen) (m)

4 Roodzand.
J (Johan) (m)

29

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

5 van de Zande.
F. (Ferdinand)(m)

30

van Nes- 6 Vrijenhoek
WC (m)

31
de Man,

Pe-trd-lyl

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

7 Biemond
W. (Willem) (m)

32

Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

I de Vogel.
J (Jan) (m)

33

o 34
Quak
A (Aart) (m)

I Steehouweí,
l',4 (Marian) (v)

Fabeí,
J. (Jacob) (m)

10 van Meunk
A L (Adíie) (m)

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

11 den Drijver,
NAJ (Jan)(m)

36

Kloet,
A. {Adriaan) (m)

den Hollander.
C A (Kees)(m)

14

Heijndiik,
M. (Maarten) (m)

15

Steehouwer.
lí A (Michel) (m)

16

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

17 PikaaÍt,
L. (Leon) (m)

42

o
18van Slappen

A (Arie)(m)
Huber,
J (Johan) (m)

Doedens,
E.H. (Eimert) (m)

19

Arnold.
E B (Ed) (m)

20

Klootwrjk.
P (Pleun) (m)

21

Pannekoek
W (Wiebe) (m)

22

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

23

Holterhues.
F W (Frank) (m)

24

25

+
I

1

I

Olijve,
K (Rien) (m)

Bosman,
C J. (Celeste)(v)

12

13

2
.)

38Schelling,
G J (Bert) (m)

Bosland
A P (Anthonie) (m)

von Burg,
A.R. (Alexande0 (m)

40

41

39Boender.
H. (Henk)(m)

Subtotaal 1

van de Linde,
C B (Coí) (m)

oa

1

I

-t

ï

r

l

-+- -l

I

+

l

lI
+

I+
ï

_l_

+

lTotaal (1 + 2)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Nrollema.
A. (Anne) (m)

Raaphoíst,
E.P (Ernsl) (m)

26

Wilkens-
van Geloven.
K R. (Konnie){/)

Korl,
W. (Wiesje) (v)

2 Gielbert,
L (Leo) (m)

3 Verhagen,
D J (Drrk) 1m)

2A

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

4 Mesker,
C (Cees) {m)

29

Zilverberg,
L (Bartian) (m)

30

Lucas.
R. (Beye0 (m)

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

31

de Neelscholte
M. (Mríjam) (v)

7
A E (Anneke) (v)

Hopman,
M (Mark) (m)

I

o
de Lootf.
A E (Aíend) (m)

Hotlinga,
FH H (Folkeíl) (m)

10

Kooijman.
A. (Arie) (m)

't1

van den Bogeíd,
P (Peter) (m)

12

Tanis,
P E. (Peggy) (v)

13

Slachter.
E J. (Ellen) (v)

14

Bietvelt,
V S (Vincent) (m)

15

van den Berg.
M (Manon)(v)

16 Scherbeiin.
PP (Flip) (m)

van Burgel,
D. (Oirk) (m)

42

o
43Steegh,

J PR.M. (John) (m)

Klok.
I F (les) (m)

44

Mout,
P (Pie0 (m)

45

1
van der Pol-Loomans
L. (Lies)(v)

46

Schuurmans.
ÍJ C (Theo) (m)

Blauw.
N. (Nienke)(v)

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

48

Blokhuizen
A.B (Alfíed) (m) 7 Rood,

E.C. (Eline) (v)

49

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

25 50

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

Serièsé
L. (Lennard)(m)

33

34

Kruit,
R (Rik) (m)

Bírggeman,
TM. (Theo) (m)

35

36

37

38

39

40

Brouwer.
A (Aaíd) (m)

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

van t Zellde
C. (Kees) (m)

Boot,
G (Gerben)(m)

I
\

1

1

1
Fousért-Poedér
C N/.C. (Claudia) (v)

17

18

l9

21

20

Kik,
M. (Rinus) {m)

van Dorl.
l.M. (lneke) (v)

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

Kleinpaste,
G.J. (Genjan)(m)

Gast,
J A (Ron) (m)

Subtotaal í Subtotaal 2

Kievit,
J. (Joost)(m)

Paler-von Wasserlhal.
M J (Maían){v)

1

1--r--

2

41

+27
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5

l

I

I

l

47

5

22

-

!

l
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Totaal (1 + 2)
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Liist I Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaal &
kandldaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o

1de Jong, 6
2Slaat.

B (Bert)

3Visser,
M L. (Thiis)

4van den Berq.
A.PJ (Albeít-Jan)

5Grinwis,
PC (Peler)

6Houweling,
A (Adri)

7van der Duijn Schouten
C A. (Kees)

8Bíeedveld,
J S (John)

IHoogendooín,
P (Peter)

10Kardux,
A J (Aren-Jan)

't1
van der Linden
A. (Aíie)

12Lekkerkerk
FJ (Frank)

13van GuÍp,
A T (Adrie)

14Matze,
J K. (Johan)

't5
Kranendonk.
P (Peler)

16Born.
A.G M. (Iraíco)

den Besten,
A J. (Aart-Jan)

Stoop,
T.A. (Teunis)

17

18

6Totaal



zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rèchts, met het laatste cijler,

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Frölin9-Kok,
J A. (Jantien)

23

1Scheermeijer,
H J.P (Haíy) 1 6

2Verkaik
J w. (Job)

3Goeíee
A (Andie) 2

4Schneideí,

5Oostía,
A. (Arien) 1
Íanrs-Keijzer,
P M. (Elma)

6

7de Moed.
M J (Bini)

BHoulman,
E E (Erica)

1

den Hollander,
D. (Dirk)

10Tebrugge,
B J. (Beínard) 3

11van Heemst.
J.PC (Slan)

Hoek,
G.M (Gerto)

13den Harlog,
J. (Johan)

14Pipprng,
C M (Conny)

Spaans.
E J M (Enk)

16Bestman.
O J {Drrk Jan)

17La Rose.
M.B. (líaikel) 5

18Grinwis-Driesse,
M N (Miranda)

't9
van der Duijn Schouten
J (Jacob)

20Koornneel,
M C (Marco)

21Sies,
S.J (Setkin) 4
Robijn,
P (Piet)

5

Lijst 9 ChristenUnie

12

15

Pag. 13 van 20
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Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

1van Zeí|,
FJ. (Fokke)(m) I

,)
/-

2Kíaaij,
R (Buud) (m)

van derHeiden-van deí Blom, 3

B.J. (Bernadette)(v) I
4Prins,

F.J. (Fred) (m)

5Troost,
l. (lna)(v) I
van Zeijl,
B. (Bas)(m) I

I 5

Pag. 14 van 20
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1Hage'Baíendregt
M N. (Maaike) 5 o

2van der Eijk.
PJ (Pieo 2

3Lagerwaard,
J (Han) 5

4Sommeling,
C (Cor) 3

5Wesdorp,
M (Michelle) 7

6

7

3
I

sJacobs,
PE. (PetÍa)

I

t0Teílouw,
P (Peter) 3

l1Beedijk,
D. (Dirk)

t2van den Brink.
G. (Geurt)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

Totaal

Lijst 11 BBB

J. (Jan)

Warnaer,
J.P (Jan Piete4

Oudijk,
M. (Marianne)

m



1Canlon
B (Bart) 4

2Klompenhouwer,
L M. (Lisa)

3van de Peppel,
S. (Sabrina) 7

4van Bíoekhoven-van Mreío
B N D (Benale)

Onderdelinden.
S E (Suzanne)

Venderbos-Lambinon.
C. (Cees)

7den Boer
R.A A. (Bobert)

8Faber,
A (Alex)

L
9Bekkers,

A.J T. (Lydaa)

10
van der Holsl,
D (Danielle)

11Groenewege.
PJ L (PieleÍ)

Lijst 12 Partii voor de Dieren
Zel in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Pag. 1ó van 20

o

o

3 ITotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

2

0
L

I

.l

5

6

ï#
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IRoos,
S.M (Servaas) (m) 1,,

2Kegel,
FJ. (Fred) (m) 1 1

3MeijeÍ,
P. (Patrick) (m)

4van Zaalen.
F P (Frans) (m) 1

7

0

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijfeÍ

Naam kandidaat &
kandidaalnummeí

Pag. 17 van 20
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1Struijs,
J P (John) (m)

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

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

Liist 14 GOUD
Zet ln elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciirer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

I

lr
IJ

l

Totaal tr



1van Buuíen,
M.J. (Meindert) (m)

2Jansen,
R (Bobert) {m)

Bíonwasseí
M.E.J. (Marc) (m)

4de Jong-Kamst,
S (Shaíon)(v)

5van der Velden.
P (Pete0 (m)

6Oedeít.
W.J (Wybren) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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q

L
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ls er voor een of meer lrsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het slembuÍeau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelUk stembureau?

tr Nee

O

o

d J" -, Vrt d" r"volgende tabet in en geef zo mogelijk een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

ÍïJ 2q 2Ll 1-qCnL Dt6 / L B\ QoD€ne Pantg

30 1 oocnloic
7 39 Rq- ! cw"n enYrle fQnÍt / L vqr,, aooprz hnz

9 30 30
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen
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