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toïÀ* Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ A

In te vulten door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maartz023
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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 openingstilden

ivr i

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/localie slembureau

t s) o't I ri !-t
Openingstrjden (van - tot)

t' -l 'io

Opsnrngstuden (van - too

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

Adres/localre slembuíeau Oag Ma6nd

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Íijd (van - tot)

Datum 2\ q5
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O UDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

II

l5 o3 'Ll 3o

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jae(

Oag Maand JaaÍ

f-T-t
f-T-r



2, Aanwezigheid stembureauleden
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SHIFT 1:

Vooíletleís Achternaam

Aanw€zrg op hel stombuÍaau

Dag Maand Jaat Tijd (van-tot)

/s /')1 l"ol\ c,6 ac
t) o9\ o6 ltt

tt (,\ )oW ( ( 90

/ \lLq .?o q 3 r-,ólro
0 L\ ()

o SHIFT 2:

Dag Maand Trjd (van - lol)

Ir\A !_L L./U

/\^ \0
/c \o E6oC

/9 ,\
( ïrt L\ /\' 3c, OC OC

t5 3C

TELLERS:

DaS Maand

o Si lrra- ls o 32o 23
) I oo oob 0

OOl

(.^-

A

5

A
t

t /s' /J\ (

t ts 3ó.

a(^ /dlte, )

9
I

II

ls Ul

Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bi de zittíng aanwezig was.

It t'

l5 ( u!;

0r, 9t

Íiid (van - rot)

Act af

7qToA
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tàn\l I tc)
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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.

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

Aantal geldiqe kiezerspassen c (t

Íotaal aantal loegelaten kiezers ( A + B + C = D )

B ?q

o
U gaal nu de slembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moel 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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

E kq

3
Ter op +

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

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

o

F 5

l

3. Aantal toegelaten kiezers

Aanta I geldige stempassen

,)
D

4. Aantal ultgebrachte stemmen

--)
H
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ls er een verschíl tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

(ivre + Ga dan door naar rubriek 6.

17 )A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin mééÍ stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaíing is vooÍ het verschil
(vormeld hiarondet clé anclerc vetklaingen en het aanlal keeí dat deze situalies zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoèveel stembilietten er minder zirn geteld

Mogelijke ve*laringen voor hel verschil
Vermeld hieronder het aanlal keer dat dé ondeístaande situatias zich hebben vooÍgedaan

o Aantal keÍen dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembillet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronclet cle andè@ vetklaringen en hel aanÍal keet dat doza siluaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen hat aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebÍachte stemmen

Mogel|ke verklaringen voor het verschil
Vorfield hieÍondeí hel aantal keer dat de onderctaande siluaties zich hebben vooíqedaan.
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Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

e(n 6 ) -ie a)t
u ö

o
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Í ) O r{,) t^fiU ,\
A,,ct

,rnlt t *r ki€2ínrpn bttattt
1

J

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. OnregelmatighedenofbijzondeÍhedeno
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tidens de stemming en tellíng?
voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat ol zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n rege lm atig hede n en bijzonderheden

IC 5

,,$,.^ I

5h
L L

6. Bezwaren van klezers

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 tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig oí 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 ls meÍ de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
L,gÈgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

)



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

glgp: U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeÍvolgens ondeÍlekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9

Namen slembuíeauleden

o

o

foÈoÍrno- hwvbreo Fse -r,rrJer.s

S

U

1 rrnnikie ?nrqt",n.li

2 ?.r rr,hrn. An10í
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.

Llstnummeí en LÍslnaam

o

o
Totaal: 3 og

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I Waterschapspartij Hollandse Delta t .3
2WD R

3 PaÉij van de Arbeid (P.v.d.A.) t 6
4 sOPLUS I

E)
5 CDA 1 4
6 Hollandse Delta Natuurlijk 1 3

7 Water Natuurlijk 2 I

8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 4
I ChristenUnie 4 4

10 AWP vooÍ water, klimaat en natuur L
11BBB

1
ó

cr
LY

í 2 Paíii voor de Dieren
') (t

't 3 JA21 t 3

14 GOUD t)
15 Belang van Nederland (BVNL) 1, ,t_

I
-l
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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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=\,
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Stembureaunummer

Proces-verbaal

Dee[ B

In te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafe[nummer

a
J )

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroteur

Coördinator telha[
(bij telverschitten)

o

6 7 7

Lllen Gerr.lsen - LJsrrrye<

l

Gemeente
Rotterdam

Waterschap Hollandse Delta

&r
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, t-f +rr
Locatie stembureau (indien het een mobisl stembuÍaau betl€fr, vult u dat in) C 3

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

Aantal geldige stempassen 2BB
Aantal geldige volmachtbewízen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezeBpas) B L9

o Aantal geldige kiezerspassen c C)

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 308
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaalaantal geaelde stombilietlen ( E + F + G = H )

'fel vooÍ dil onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebracht bijelkaar op.

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

í. Aantal toegelaten kiezers

3l?

2. Aantal getelde stembiuetten

F 5
q

3l?

Nee, maaÍ het st€mbureau heefr een verklaring qegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dal meer

of minder is geteld, en neem de veÀlaringen over. Ga daama veÍder met rubriek 4.

sbrn onge.l&g tlerttao«J

D

H

G

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

tr Ja. Ga vorder met rubriek 4.

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,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld;

4.2

8.2

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( A.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelalen kiezers en het aantal geteldo slembiljeften. VeÍmeld 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 voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiliet niet inqeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hierohdeí de ancleÍe ve ladngen en hoe vaak eí sprcke vàn was)

t eÍ\ro ono'dé;q 'JQtLlao'd
.J

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Aantal geldige stempassen

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

D.2

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezeÍspassen van een andeÍe verkiezing aangetroífen?

@tee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewiizen/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 slembiljetlen, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sioukes,
W.A. (wim) (m)

Moorman.
C (Chíis) (m)

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

27

Kalle.
J H. (Hans) (m)

3

Wesdoíp
A A (Arie) (m)

4 van Bhijn-
de Geus.

29

L Leny) (v)

van Brogge.
PM J (Paola) (v)

5

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

6

o

o
18Krajenbnnk-Meinds

J (Janneke) (v)

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

28Westbroek.
H. (Henk)(m)

'l
ó

2Rijsdijk,
C L.K. (Cicilia) (v)

L
/

I

»

t
de GraatÍ-
van Lith,
K J. (Karen) (v)

7

I

I

Kumas,
F (Fatih) (m)

Speelman.
M (Mart) (m)

van Egmond,
W A (Willem) (m)

1lSmuldeís'Evers.
B.J. (Bosalie) (v)

Kromhout,
tr.4. (Maarlen) (m)

Boeren'de Snaijer,
A.A.A (Anneke) (v)

12

14

Heijndijk.
H (Ben)(m)

L
Janssen,
M P (Marcel) (m)

15

17

Verhorsl
Y (Yvonne) (v)

de SnarieÍ,
J. (Jan)(m)

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

van deÍ Sluis.
B.H. (Bas) (m)

Vermeeí,
A (Alice)(v)

21

22

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

t Mannetje,
J.J. (Johan) (m)

23

24

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

Subtotaal t

1

ll
r0

!

tr

3

ï---1

--t------------ t-

I

t

19 r
l

I

Subtotaal 2

Totaal (í + 2)

lssl
--t-Tlí,



Lijst 2 VVD

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Díiespíong
J WJ (Jan Willem) (m)

Pag. ó van 20

7

o

o

I
1van Oorschot,

J.J.M (F.ank) {m)

2van Ditmars.
Í E. (Teíy) (v)

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

4Veenhuizen.
H B. (BeÍlrne)(v)

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

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

IGoudriaan.
R (Bichard) (m)

IWilbrank.
J. (Jorinde)(v)

10Speters,
D. (David) (m)

11Noordermeer-Swemmer.
MCA (Tlneke)(v)

12van de Vreede.
t\4 L. (Marijn) (m)

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

80om.
W M (Werner) (m)

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

't5

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

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

18van Aíkel,
P (Peter) (m)

't9
Ouwerkerk,
A (Aat) (m)

Totaal

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

Lillleul
ll,l

ffi14

17

8l
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Zet in elk vakie één cijíer. Begln rechts , met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

den Oulk,
HH nn

o

o

75

{
2van Lammeíen

J (Joras) (m)

3Verbeek,
J. {Johan) (m) +

4Lievense.
T. (Íom) (m)

ó
5Schaap,

W (Wytze) (m)

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

,)
,/1-

7van der Linden.
CAC (Lieke) (v)

3
I't Hoen,

PW. (Petra) (v)

IBobbemond.
J M. (Jan) (m)

Stengs-Nijhol,
J. (Hanneke) {v)

van den Oudén
A P (Adíi) (m)

10

11

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

't3
Kickert-Schoning,
D A (Dorien) (v)

14Geerlings,
H {Haíy)(m)

5

1

Totaal vtl I



1van Scheijndel,
A N.t'r. (Nico) (m)

b2Zo detva .

N M (Natasja) (v)

Velders,
N, C (Riel) (v)

Liist 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zet in elk vakjè één ciiter. Begin rechts , met het laatste ciiteÍ

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

o

o

U

Totaal -[T-tits]



7
1Wrnkels.

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

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

z-1
Hartmann,
J.J M. (Josephine) (v)

i
4van den Berg.

H (Henk) (m)

1

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

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

9van deí Heijde-Keijzer,
t\4. {lrarcella) (v)

10van de Pol.
M (Maj() (m)

11

12van der Pols
LCP(Leo)(m)

'13
Keijzer-Weslhoeve,
E B (Liesbeth) (v)

1
14van der Velde

J.C J. (Joa0 (m)

'15
van Bossum
N A (Ellen) (v)

16Boeter,
J P (Jan) (m)

Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , met hèt laatste cijler.

de Klerk,
A (Ane) (m)

5

Oostenrijk,
TC (Theo)(m)

6

o

o

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

tll

H

l

_t__.1
lvan der SchaaÍ,
I D. ÍDirk) (m)

4Totaal T-[I
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Zel in elk vakie één ciirer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutler- Beslers,
M.J (Ria) (v)

o

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

14

Heijndiik,
i, (iraarten) (m)

Stsehouwer
t\.4 A (llichel) (m)

't6

Pikaaí,
L. (Leon) (m)

42

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

van Stappen,
A (Arie) (m)

18 Huber,
J. (Johan) (m)

43

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

19

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

20

Holtefiues.
F.W. (Frank)(m)

24

25

7
\

ó
Steehouwer.
H J. (Henk) (m)

van Maurik-de Graafí.
M.J. (Marjo) (v)

2

3

Ovelwater,
L A {Leen) (m)

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

4

5

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

6

7

I

I

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

Boelhouwer.
N.P (Nathalie)(v)

Ouak,
A (Aad) (m)

10Faber,
J. (Jacob) (m) 3
Benders,
J.P H M. (Jos) (m)

Bosman,
C.J (Celeste) (v)

11

l3

Oliive,
K. (Rien) (m)

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

2lKlootwijk,
P (Pleun)(m)

Pannekoek.
W (Wiebe) (m)

Horstíneier.
P H (Piet Hein) {m)

Schep
J. (Jan)(m)

26

Roodzand.
J (Johan)(m)

2A

29

Baad,
l. (les) (m)

van de Zande,
F (Feídinand) (m)

3l

32

30

Biemond.
W. (Willem) (m)

Vrijenhoek
wC (m)

35

33

34

36

de Vogel.
J (Jan) (m)

Bosland.
A P (Anthonie) (m)

39

38

40

Kloet,
A (Adriaan) (m)

Schelling,
G.J (Berl) (m)

Boender,
H. (Henk) (m)

4.1von Burg,
A R. (Alexandeo (m)

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

Subtotaal 2

3

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

ta,""r"r"-
M. (MaÍian) (v)

van Maunk.
A L. (AdÍie)(m)

den Oíiver,
N.A.J. (Jan) (m)

ffiI

12

17

22

-ï

--r--
I + l

l

l
ï

+
I

lt

l
rll

I
H

23

\I \ l
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Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met hel laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kendidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema.
A (Anne)(m)

Raaphoíst,
E.P (Ernsl) (m)

26

Wilkens-
van Geloven,

2 Gielbert
L. (Leo) (m)

27

KB Konnr

van der HoÍst,
S.J J. (Seryaas)(m)

Pater-von Wasserthal
M.J. (Maíian) (v)

Lucas,
R (Reyeo (m)

de NeelScholte,
lí. (Mrrjam) (v)

7

Hopman,
M. (Mark) (m)

8

o
de LootÍ.
A E. (Arend) (m)

9

Honinga.
F.H.H. (Folkert) (m)

10

Kooiiman
A (Arie) (m)

11

van den Bogerd
P (Peter)(m)

12

Tanis,
PE. (Peggy) (v)

13

Slachter.
E J (Ellen) (v)

14

Bietvelt,
VS (Vincent) (m)

r5

van den Berg,
u (Manon) (v)

16

Kik,
M. (Binus) (m)

17

o
Fousert'Poeder.
C t'it C. (Claudia) (v)

18

Kleinpaste,
G J. (Gertjan) (m)

19

Gast,
J A. (Ron) (m)

20

van Dorl,
lM. (lneke)(v)

21

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

22

Blauw.
N. (Nienke)(v)

23

Blokhuizen,
A.B. {AlÍíed)(m)

24

van den Houl.
A Y (Annemaíie) (v)

_______J-

1

3KorÍ,
W (Wiesje) (v)

2A

31

30

29

35

36

38

Verhagen,
D.J. (Dirk) (m)

Zilverbeí9,
L. (Banian) (m)

van deí Ree,
A H. (Arne)(m)

Briggeman,
T M (Theo) (m)

Seriese.
L. (Lennard) (m)

Krurl,
R. (Bik) (m)

Brouwer,
A. (Aard)(m)

Haan,
R E P (Rob)(m)

A.E. (Anneke)(v)

Bouwer-
van Schie,
É (Femke) (v)

van t ZelÍde.
C (Kees) (m)

Boot,
G. (Gerben)(m)

39

40

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

41

43

42

44

45

Scherberin,
P P. (Flip) (m)

van Burgel,
D (Drk) (m)

Klok,
l.F. (les) (m)

Mout,
P (Pret) (m)

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

Kalkman,
R C (Raymond)(m)

47

46

48

49

50Kievit,
J. (Joost) (m)

Schuuímans.
T.J.C. (Theo) (m)

Rood
E.C (Eline)(v)

LlSubtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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1 6

I

-lL

4

5

6

B

I

1

I

-T--_r__l

F

Subtotaal 1 D

-ffi

l

I Mesker.
lC. (Ce6s)(m)

l

l

tt

1-ï- 1

+-_t-_l

ffi
j
l
l il



.l1de Jong.

2Staat
B. (Bert)

3Visser
M.L (Thijs)

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

5Grinwis,
PC (Peleo

6Houweling,
A (Adri)

7van der Duijn Schoulen,
C.A (Kees)

IBíeedveld.
J.S. (John)

9Hoogendoorn,
P (Pele0

I
10Kaídux.

A.J. (Aren-Jan)

't1
van der Linden,
A. (Aíie)

12Lekkeíkerk.
F.J (Frank)

13van Guíp
A.T (Adrie)

14Mat2e,
J K (Johan)

15Kranendonk,
P (Peter)

l6Born.
A G M (Marco)

17den Besten,
A.J (Aaít-Jan)

'18
Stoop,
Í.4 (Teunis)

Lijst 8 Staatkundig GereÍormeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste ciiÍèr

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag.12 van 20

o

o

Totaal [T-[tE

I



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijler. Begln rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 20

o

La Rose.
M.B. (N4aikel)

17

o

qScheermeijer,
H.J P (Harry)

1

2Verkaik.
J w (Job)

3Goeree,
A. (Andie)

Schneideí. 4

5Oostra,
A (Arjen)

6Tanis-Keijzeí,
PM (Elma)

7de Moed,
M.J (Rini)

8

den Hollander.
D (Oirk)

10Tebíugge,
B.J. (Bernard)

11van Heemst.
J PC (Stan)

Hoek,
G M. (Gerto)

l3den Hartog,
J. (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny)

15Spaans,
E.J M. (Erik)

16Bestman.
D J (Dirk Jan)

o/-
18Grinwis-Oriesse.

tí N (Miranda)

19van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20Koornneef,
M.C. (Marco)

21Sies,
S J (Setkin)

22Robiln
P (Piet)

23

F",,-*
E E (Erica)

I

lFróling.Kok,

ll I ("l"no"n)

-f

ll

Totaal r-!ra



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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Kíaaij,
R (Ruud) (m)

2

o

o

Llvan Zeijl,
FJ. (Fokke) (m)

van der Heiden-vander Blom, 3

B.J (Bernadene) (v)

4Prins,
F.J. (Fíed) (m)

Tíoost,
I (lna)(v)

6van Zei)|,
B (Bas) (m)

Totaal

'|

@



1 1
'|

Hage-Barendregt
M.N ([.4aaike)

4
2van der Eijk,

PJ (Piet)

,

I
4Sommeling.

C (Coo

3
5wesdorp,

t', (tvlichelle)

6

J. (Jan)

7

J P (Jan Pieter)

8Oudrjk,
M (Maíianne)

Jacobs,
PE (PetÍa)

n
,/-

10Terlouw,
P (Pete0

1lReedijk,
D (Dirk)

12van den Brink
G (Geurt)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 20

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

Naem kendidaat &
kandidaatnummer

a

o

J 6

Lageíwaard,
J. (Han)

l

l

4

-.1

1

--+-l

l

Totaal



Lijst 12 Partii voor de Dieren Pag. 1ó van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Canton
B (Bart)

1

Klompenhouwer,
L M. (Lisa)

2

o

o

8
,{

\o
3van de Peppel,

S (Sabrina)

van BÍoekhoven-van Mrerlo 4

R N D (Renate)

5Ondeídelinden.
S E (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon,
C. (Cees)

den Boer,
R.A.A. (Roberl)

Faber,
A. (Alex)

7
9Bekkers,

A.J T. (Lydia)

\
10

van der Holst,
D (Danielle)

\
11Groenewege.

PJ L. (Pieteo

a
A. b

7

8

t--l

.l

lTotaal



Liist 13 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer- Eegin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Pag. 17 van 20

4

o

o

I é-
àt

1Boos.
S.M (Seívaas) (m)

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

Éeb
3i,Ierjer,

P (Patrick)(m)

{

2 q

ivan Zaalen.

lF P (Frans) (m)

j
tt

___l

Totaal
I



1Skuijs,
J.P (John) (m)

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

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

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 18 van 20

o

o

Totaal o



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Buuren.
M J (Meindert) (m)

Deded.
W.J (Wybren) (m)

Pag. 19 van 20

3

6

o

o

{
2Jansen,

B. (Robert) (m)

I
de Jong-Kamsl.
S lshaíon) (v)

van deí Velden
P (Peter) (m)

4

5 ,Í

\ \Totaal

Bíonwasser
lvlEJ (Maíc) (m)

Í

ll
t

I -_]
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 20 van 20

tl Nee

A Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een vet*laring

Lijstnummer en
-naam

Li.,sttotaal zoals
vastgèsteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Ir BBB 38 ó[ r cr,gda.g I I uoor par6.1 t3

o

o

ls er voor een of meeÍ lijsten sprake van een verschil tussen enezijds 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?

Reactie gemeenteliik stembuÍeau op het verschil


