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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

1. Stembureau, locatie en openingstiiden

1a Stembureaugegevens tijdens stemmin o

Openrngsltden (van - tol)Ad.es/local e slembureau

Adres/localre slembuíeau

ót o3 2 o23 )? 3o Zr ö<)
Dag Maand

Dag Maand

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

c 2.o')
Openingslrjden (van - tot)

?\t\^ \c^s,, ?.1.'ó óo

1b Stembureaugegevenstijdens!g!l!.!.S(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaa'

Datum 2u
Tijd (van - lol)

() Lt Ob

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O [De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

9_

I

t>

1 tElt-t
[-T--

[-T-t
[-T--
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2. Aanwezigheidstembureauleden

SHIFT í

ffi
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TTI
rc-_]
l-tt

Aanw6zig op hel sl€mburcau

Oag Maand Jaat

2oZ
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l5 O o23

6àtrA
66V"1

o(, 30

Tijd (van - lot)

o3
2 íDL3 3

lÍ

q5

o

hn

orr-l

Voorletleís Achleínaam Dag Maand

DaS Maand

05

Írjd (van - rot)
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t) o3 2oZ 3
bz 3
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t5 7O

Voodefl€rs AchleróaaÍÍL Tijd (van - lot)
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,C,
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rShi

I5

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zining aanwezig was.

t slq r-

SHIFT 2:

TELLERS:

r5 2 Cr-z7

qh

t< 2o-zr

[-T-t

I [-T-t

[T ]



3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aanta en bíj elkaar op.

Aantal qeldige stempassen EI Llc)I
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

B *t ) S

@ o
Aantal geld ige kiezerspassen

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

Tel op +

53

o
U gaat nu de stembiljetlen tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin 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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

a

4. Aantal uitgebrachte stemmen

E t
F

G 0

552

c

-r=D

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Venneld hiorondot het aantal keer dal de oncleBlaande silualios zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(venneld hieígndeí de andaro vetklanngen en het aantal keet clal deza silualies zch hebben vootgodaan)

A',p I \wll hee { rrid G-,((ecl ct e,.-t4z
Ulu,t(t( Q-r (.'C(:d\! §

§'\ ! §0..v\ \\ t- L j" C
.-J

Clvre\U

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten eÍ minder zijn geteld

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 geen verklaÍing is vooÍ het verschil

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

I

I

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vormeld hieandet do anderc ve*laíingen en het aanlal keeÍ dal deze siluaties zich hebben vootgedaan)

Irrbrtcilk u, I

i'r UOO( C ÉsJka

L

/

ls er een verschiltussen het aantaltoegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

\fue ) yerklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

I
(X)(

.--)

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermel(t hiarondet hel aantal keeí dal de onde6laancla silualios zich hebben voogedaan.

I S)on',Lt
Lr t í'I

i
.)



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilíjk 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
vorklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dil proces-verbaal. Ook als het stembureau hel niet eens is met de

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

Lglgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

V\, (íYvr \) CL\ c^_L v\oc U \

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o

elmatig en en bi nderhed

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

2c:

Pag. ó van 10

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeetden: een of meer slembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, acliviteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

4gljjg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrtslnummeí en Lijstnaam

o

o I
Totaa I : I

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

1 Waterschapspartij Hollandse Delta

2WD

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

4 50PLUS

5 COA

6 Hollandse Delta Natuurlijk

7 Water Natuurliik

8 Staatkundig Gereformeerde PartU (SGP)

9 ChristenUnie

í0 AWP voor water, klimaat en natuur

11 BBB

12 PartÍ voor de Dieren

13 JA21

14 GOUO

15 Belang van Nederland (BVNL)

III

II
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o

a

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Waterschap Hottandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o It" I
Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroleur

Coördinator telha[
(bij tetverschilten)

6 6 2

Ítz.^ \Yla(tstrr3o

S ï".-B f\^o.r.
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummeí stemburea " 
(rl2

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) S Lt4 -2 j

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

Aantal geldige stempassen

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

a Aantal geldige kiezerspassen c o
Hea aantal lot de stemming aoegelalen kiàzers ( A + B + C = D )

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

E s3q
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

rt Het totaalaanlal gelelde stembiljetlen ( E + F + G = H )

'lelvnr dil onderdeelde aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op.

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, maar het stembureau heefr 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 verder met rubriek 4.
d
E Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het veÍvolg van rubriek 3

í. Aantal toegelaten kiezers

A L

B

553

F Y
G 5

SSO

D

5:

2, Aantal getelde stembiuetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

H

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewrzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 r{s8
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas) a.2 \\
Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente) c.2 o

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 het aantal getelde stembiAeften (rubriek 2 onder H) geliik?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

a tr Nee, er zUn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembilietten ziin er meer geteld?

( Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

Mogelijke veÍklaringen voor het veÍschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ 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?
(veftneld hiercndet de andeío verklanngen en hoe vaak er spraka van was)

( I v\^e c

551

I

o.2

2

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembilietten, stempassen, volmachlbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofÍen?

Nee

C Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de veÍkiezing van

aangetÍoffen. 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
aangetrofte n.

o

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

Zie volgende pagina's

lul Z^f,n <}zctc-hlot
J

o<Lorr-xn clcu+ clc t..9§(a

" \,/cooLoPiff re-lLr5 C)P q\* ítr rlecrlr"

o
flier is tnfle-u..rtC dcon

tl

hs :t<ri -rLl^.-ítscr-e. t

*
.\ 

& Z{,Le- T<lt^.,5 l,i"h rk rK{{K

eac6urdr1p'5|qrr'biLïi<n Xerxrde r

L q;q1a-o.n giyl\t o\p\crtcj , rnc\-cvt tli<

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

a^ .fJd.ï



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Bijsdijk,
CLK (Cici|a) (v)

2

28

29

o

7

o

Àroorman.
C. (Chíis) (m)

Wesdorp,
MGJ (Mayke) (v)

27

26

1

L
2

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

Wesdorp.
A A (Ane) (m)

3

4

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

Oosterlee,
R.J.B. (Bob)(m)

5

6

Kumas,
F (Fat'h)(m)

7

n) (v)KJ Kare

de Graaí-
van Lith,

1

10

11

12

Speelman,
M (iilart) (m)

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

Smulders-Evers.
R.J. {Rosalie)(v)

Heiindijk.
H. (Berl) (m)

Kromhout,
1,1. ([,1aaíten) (m)

14Boeren-de Snaiieí,
A.A.A. (Anneke) (v)

Janssen,
i,l P (Marcel) (m)

15

16

17de Snarieí.
J (Jan)(m)

Verhorsl.
Y (Yvonne) (v)

Krajenbrink-Meinds,
J. (Janneke) (v)

18

19

20

21

22

A (Alice) (v)

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

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

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

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

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

23

24

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

B Subtotaal 2

Pag. 5 van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Westbroek.
H. (Henk) (m)

v'an nniin-
de Geus,
L (Lenyllyl

1

ï

B

c
2_t;
lil
E
lsl
H
ill

IIt+

I
I

I
_]-

H
--]

ï

+

l

I
H

l
T

_t_-t-T-]1-l

I-[TCql
Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)



Lijst 2 VVD Pag. ó van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3
1van Oorschoi,

J J M. {Fíank) (m)

6
2

+
3Peelerman,

T.A.G. (Íheo) (m)

ll4Veenhuizen.
H.B. (Bertine) (v)

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

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

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

8Goudíiaan.
R. (Richard) (m)

?
9Wilbrink.

J. (Jorinde) (v)

10Speteís,
D (David) (m)

11NooÍdermeer-Swemmer,
M.C.A (Tineke) (v)

't2
van de Vreede,
À, L. (irarijn) (m)

13Berning-
Van Oostveen
C.tr,l. (Tini) (v)

14Boom,
W M (WerneÍ) (m)

15de Gíaad.
H.A. (Henk) (m)

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

van Noon,
H.L.A (Leon)(m)

16

'17

van Arkel.
P (Peler) (m)

Ouwerkerk,
A. (Aat) (m)

19

Totaal

Zet in èlk vakje één cliÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

van DitmaÍs.
T E (Terry) (v)

18
ul
+++

-[Tql.s]

i

+-+
1--1--t



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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1

2
2

tt
3Verbeek,

J (Johan) (m)

4Lievense,
T. (Tom) (m)

3
5Schaap,

W (Wytze) (m)

6van den Berg.
J J (Job) (m) 1

ll7van deÍ Lrnden.
C.A.C (Lieke) (v)

1
I

9Robbemond
J M. (Jan) (m)

a10Stengs-NiihoÍ.
J (Hanneke) (v)

van den Ouden
A.P (Adíi) (m)

van Stiin,
B (Bernhard)(m)

11

12

13Kickert'Schoning,
D A. (Dorien) (v)

L14Geeílings.
H (Harry) (m)

Wiersma-
den Dulk,
H H. (Hennie) (v)

van Lammer€n,
J (Joris) (m)

ltlal

tt r*^
PW. (Petra) (v)

Totaal -T-Ir[0]61



Liist 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zet ln elk vakie één cijfer. Begln rechts, met het laatste cliíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

O

L z1van Scheijndel,
ANM (Nico)(m)

S

3

Zondeívan,
N M. (Natasja) (v)

2

3

Totaal []Tqfól

]VeldeÍs,
lM.c (Rie0 (v)

r-lI
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Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Winkels.
B B.T.T. (Bíanco) (m)

1

o

o

\

q
L

2Wegman,
G.J M. (Manjn) (m)

2

I

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

3

4

5

van den Berg,
H (Henk)(m)

de Klerk.
A (Aíie) (m)

6Oostenrijk,
ÍC. (Theo)(m)

3
van Gelder,
L A (Leo)(m)

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

Lvan der Heijde-Keii2eí,
M (Marcella)(v)

't0
van de Pol,
M. (Max) (m)

1lvan deí Schaal
D. (Dirk) (m)

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

13KeiizerWesthoeve,
E B. (Liesbeth) (v)

14

Boeter,
J P (Jan) (m)

15

16

+

L

L

van deÍ Velde.
J C J. (Joaí)(m)
t
van Hossum,
N A (Ellen) (v)

7

8

Totaal
1



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik Pag.10 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Sutter- Besters
M.J. (Bia) (v)

Steehouwer,
H J (Henk) (m)

2

van Maurik-de Gíaaí.
M.J (Maíjo)(v)

3 28

Overualer.
L.A. (Leen)(m)

4 29

Klapwijk
J.D B (Jurgen) (m)

5 30

31

32

de Vogel,
J (Jan) (m)

33

o 34Steehouwer.
M. (Marian) (v)

\
van Maurik.
A L (Adrie)(m)

35

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

36

Kloel,
A (Adriaan) (m)

L

Heiindijk,
[,1. (Maarten) (m)

15

Sleehouwer,
i./l.4. (Michel) (m)

17 Pikaart,
L (Leon) (m)o

Maddendorp,
w.A A (wim) (m) L

18 Huber,
J (Johan)(m)

43

1van Slappen
A (Arie) (m)

Doedens,
E H. (Eimert) (m)

19

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

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

21

Pannekoek,
w (wiebe) (m)

22 t
van MauÍik,
S.C. (Simon) (m)

Holteíhues,
F.W (Frank) (m)

24

25

I
f

l

Í

2

van der MeeÍ,
R.CJH (Rob)(m)

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

10

11

12

6

7

8

I

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

Boelhouweí,
N.P (Nathalie)(v)

Olijve,
K. (Bien) (m)

Ouak.
A. (Aart) (m)

Faber,
J (Jacob) (m)

í3Bosman,
C.J. (Celeste) (v)

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

-t

Bosland.
A.P (Anthonie)(m)

von Buí9,
A.R (AlexandeO (m)

41

38

39

40

Schelling,
G J. (Bert) (m)

Boender,
H. (Henk)(m)

Totaal (1 + 2)

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

1

NaEm kandldaat &
kandldagtnummer

lHorstmerer.
PH (Piet Hern) (m)

Schep,
J (Jan) (m)

F"*
| (les) (m)

Boodzand.
J (Johan) (m)

Ë2""d"
F (Ferdinand)(m)

Víijenhoek,
WC (m)

Biemond,
W. (Willem) (m)

il
l__l

tr

,I

I

I

37

16

fr
42

l

H
L

Subtotaal I Subtotaal 2-I-Ilt t6l



Liist 7 Water Natuurliik Pag. 11van 20

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naem kandidaal &
kandidaalnummer

Mollema.
A. (Anne) (m)

Raaphorst,
E.P. (Ernst) (m)

26

Wilkens-
van Geloven

2 Gielbert,
L (Leo)(m)

KR Konnie
Verhagen,
D.J. (Dirk) {m)

2A
KorÍ,
W. {Wiesje) (v)

4 Mesker,
C (Cees) (m)

29
van der Horst.
S.J.J (Servaas) (m)

5 Zilverberg,
L. (Bartjan) (m)

30
Pater-von Wasserthal
t, J. (Marian) (v)

6 van dèr Ree.
A.H. (Arne) (m)

31
Lucàs
R. (Beyeo (m)

7
A E. (Anneke) (v) 2de Neel-Scholle

M. (Mirjam) (v)

o
Hottnga,
F.H.H. (Folkert)(m)

10

a
5

L

(,

Hopman,
M. (Mark) (m)

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

I

Kooiiman,
A (Arie)(m)

van den Bogeíd,
P (Peter) (m)

1t

12

1

Rietvelt,
VS. (Vincenl) {m)

13

14

15

l6

17

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

van den Berg,
M (Manon) (v)

Kik,
M. (Rinus)(m)

Slachler,
E J. (Ellen) (v)

Fousert-PoèdeÍ.
C.M C. (Claudia) (v)

Kleinpasle,
G J. (Gertjan) (m)

18

l9

20

21

22

van Doít.
I tí (lneke) {v)

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

Gast
J A (Bon) (m)

Blokhuizen.
A B. (AlÍred) (m)

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

23

24

25

Blauw,
N (Nienke) (v)

a

37

34

35

36

38

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

Seriese.
L. (Lennard) (m)

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

Kruri.
B. (Bik) (m)

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

Brouwer.
A. (Aard) (m)

1

Steegh,
J. PR.tí. (John)(m)

van deí Pol-Loomans.
L (Lies) (v)

4l

47

39

40

42

43

44

45

46

48

50

van t ZelÍde,
C. (Kees) (m)

Mout,
P. (Piel)(m)

Kievit.
J. (Joost) (m)

Boot,
G (Gerben)(m)

Klok,
I F. (les) (m)

Schuurmans.
TJ.C (Theo)(m)

Scherberin,
P P (Flip) (m)

van Buígel,
D (Dirk) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 22
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K"krr*
B.C. (Raymond) (m)

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

49

Totaal (1 + 2)
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Liist I Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP) Pag.12 van20

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnumÍner

o

o 18Stoop,
Í.A (Teunis)

!1

2

de Jong.

Staat,
B (Berl)

Visser,
M L (rhiis)

van den Beíg,
A PJ (Albert-Jan)

4

Grinwis,
PC (Pete0

Houwetng,
A (Adí)

5

6

1

van der Duijn Schouten,
C A. (Kees)

7

8

I

Breedveld
J S (John)

Hoogendooín,
P (Peteo

10Kardux.
A J. (Aren-Jan)

1lvan deí Linclen
A (Arie)

12Lekkerkerk,
FJ (FÍank)

13van Gurp.
A.T. (Adrie)

't4
Nratze.
J K. (Johan)

15Kíanendonk.
P (Peter)

16Born
A.G.M (Marco)

17den Besten,
A J (Aart-Jan)

l
I

I

+ I

H
1 il

Totaal f-[T-l2l



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Robijn,
P (Piet)

22

Fíöling-Kok,
J A. (Janlien)

+

Í

Scheermeijer,
H J P (Haíy)

Verkark.
J W. (Job)

1

Goeree.
A. {Andie)

4

5

6Tanis-Keijzer,
Pir. (Elma)

Schneider.
W. (Willem)

OosÍa,
A. (Arjen)

3
7de Moed.

M J (Rini)

IHoutman
E E. (Eíica)

7
Iden Hollander.

D (Drk)

10Tebrugge.
BJ (Beínaíd)

't1
van Heemsi.
J PC. {Stan)

12Hoek,
G.t'r. (Gerto)

7

13

14

16

den Hartog
J (Johan)

Pipping,
C [.4. (Conny)

Spaans,
E.J.M. (Erik)

Bestman.
D.J. {Duk Jan)

2La Ros6,
t.4.8. (Maikel)

Gíinwis-Driesse
M N. (Miíanda)

t7

18

van de. Ouiin Schoulen
J (Jacob)

Koornneeí,
M C. (Marco)

19

20

ll21Sies,
S.J. (Setkin)

I g

Pag. 13 van 20
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Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 14 van 20

zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

l1van Zeijl,
F.J. (Fokke) (m)

2
2Kíaaij,

R (Ruud) (m)

van der Heiden-van der Blom. 3

B J. (Bernadotte) (v)

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

7
5Íroost,

I (lna) (v)

1
6van Ze\l.

B (Bas) (m)

l

T

tïotaal -Elí



qq1Hage-Baíendíe9t.
M.N (Maaike)

1
2van der Eilk.

P.J. (Piel)

3Lagerwaard
J. (Han)

4Sommeling.
C. (Coo

5Wesdorp,
M. (Michelle)

6

J. (Jan)

7Warnaer.
J.P (Jan Pieter)

1
IOudi,k,

M (t'Iarianne)

IJacobs
PE. (Petra)

3
10Terlouw

P (Peteo

11Reedrlk
D (Drrk)

L
12van den Bnnk

G. (Geurl)

Liist 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

6Totaal
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Liist 12 Partii voor de Dieren Pag. 1ó van 20

Zet in elk vakje één ciiler. Begin Íechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Canlon,
B (Bart)

O

11

o

6Klompenhouwer,
L M (Lisa)

van de Peppel,
S. (Sabrina)

2

3

van Bíoekhoven-van Mierlo,
R N.D. (Renate)

Venderbos-Lambinon.
C (Cees)

4

5Onderdelinden.
S.E. (Suzanne)

den Boer.
R A A (Robert)

7

IFaber,
A (Alex)

Bekkers,
A J T (Lydia)

10

s

ó

tvor-
van der Holsl,
D. (Danrelle)

Gíoeneweg6,
PJ.L. (Pieter)

1 q

I
!l
l

I
4

I
6 i

-1

_l

Totaal Il



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boos.
S M (Seívaas) (m)

Kegel,
F.J (Fred) (m)

l,rerjer,
P (Patrick) (m)

ven Zeelen
F P (Frans) (m)

4

o

o

(_,

3
2

?
ö

Lijst 13 JA21 Pag. 17 van 20
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1
3Daamen.

J K (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

Zet in èlk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Skuijs,
J P (John) (m)

Kweekel.
A.A. (Adri) (m)

2

o

o

aTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

l
l

trll



1
,1
,/-

van Buuíen.
M J (Meindert) (m)

I

2

3Bíonwasser,
M.E.J. ([,tarc)(m) 7

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

ven dér Velden.
P (Pele4 (m)

5

Dèdert.
W J. (Wybren) (m)

6

o

o

Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met hel laatsie ciiÍer.

lJansen,

I 
n (Rooert) (m)

tr
1

Totaal l q



Pag. 20 van 20

ls er vooÍ een of meeÍ lijsten sprake van een verschil tussen eneÍzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze li.,st uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

Lustnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembu reau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

II BBB 6t (, S

o

O

6. Verschillen met de door het stembureau vastgesteldè lijsttotalen

tr Nee

l) Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een vetulaing.


