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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

AdÍes/localie slembuíeau Dag Maand Openrngslijden (van - lol)

ía 5PónÍ cÈ^,{aL1F1 rt o3 2bLg O7 9c> 2l C\O

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

Adíes/localie slembuÍeau Dag Maand Openingslijden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens !9!I!g (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaàt T jd (vafl - lol)

/§ U 2oz] L Lt

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O b De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

ö

II
II
II

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

1. Stombureau, locatie en openingstfden

Datum:

[-T-t

L A'q



2. Aanwezigheidstembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

Àanwezig op hel slembuíeau

Voorlellers Achternaam OaS Maand Tjd (van - lol)
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bi A, B en C
Tel bij D de aantallen bA elkaar op.

Aantal geldige stempassen ttY 14
B ISUAantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of

kiezers AS

Aa ntal geldige kiezerspassen c

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zin 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 ongeldige stembiljetten

Ielop +

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

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

o

E /s7
F

G ]

ll, z

le

D tbz_

4. Aantal uitgebrachte stemmen

L

H
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ls er een verschil tussen hel aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uilgebrachte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

D NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld

Mogelike verklaingen voor het verschil
Vemeld hieronder het aanlal keel dat de ondeÍstaaode silualies zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat eÍ een stembiijet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veflnald hierondeÍ de andere vedlaringen en het aanlal keet dat deze situaies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercndeí het aantal keet dat cle onderctaando situatios zich hebbén 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 andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieronder de analeíe ve*laingeo en hel aanlal keer dal cleze situaties zich hobben voorgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het veÍschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers on het aantal ultgebrachte stemmen
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanv'rezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilíjk bereikbaar,
er staal meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verktaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

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

LeËj.p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

O

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat ol zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, hel brandalarm ging aÍ en hel stemlokaal moest worden ontruimd, activitoiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbuzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de te ing aanwezig zijn
DaÍ zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

lgLgpi U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens onderlekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembureauleden

o
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2 ,l



Pag.9 van 10

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

o

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

LtslnummeÍ en Lrjslnaam

Totaa l: I s 1

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

í Waterschapspartii Hollandse Delta 5 1

2WD I í

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

5 COA )_

6 Hollandse Delta Natuurlijk S
7 water Natuurlijk 5
8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP) L

9 ChÍistenUnie L

10 AWP voor water, klimaat en natuur 2

) L

í2 PaÉij voor de Dieren 1 1

13 JA21 / 7
14 GOUD o
í 5 Belang van Nederland (BVNL) 4

4 50PLUS

11 BBB

ffiit

[[

I
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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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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Waterschap Hotlandse Delta

Dee[ B

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

Tettafetnummer

o (,ct

Naam

Tafetteide

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

6 I I

r\ràa Rlrwzu'í
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld dooÍ het stemburoau (zíe rubtiek 3 van hat proces-verbaal van
het stombureau).

Aantal geldige stempassen

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

Vul híeronder de aanlallen in zoals vastgesteld doot het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

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

Aantal ongeldige stembiljetten G b
a Het totaalaantal getelde stembiljelten ( E + F + G = H )

' Tel ver dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrccht bij elkaaÍ op

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

tr Nee, maaÍ het stembureau heen een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de veÍklaringen oveÍ. Ga daama verder met rubriek 4.

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubÍiek 3

B ,9.lul

c I

ot(

2. Aantal getelde stembiuetten

F 2

3. Verschil tussen het aantal to€golaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Uitkomsten per stembureau

1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezeíspas)

Aantal geldige kiezerspassen

taIlL,i ]

o

H t(

Ja. Ga verder met rubÍiek 4.



Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde 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

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om le stemmen in andere gemeente)

4.2

9.2

c.2

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 stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelrk?

o
! Ja. Ga verder met rubriek 4

! Nee, er zijn méer stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

D Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het vercchiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één ve*laring zíjn.

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld 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?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het veÍschil?
(vemeld hiercndar do ancleíe vefulatingen en hoa vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?



4. BiJ gecombineerde stemmingen

Pag. 4 van 20

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewrzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

! Nee

aangetrofíen. 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 stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is
aangelroffen.

o

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list één of tuvee.)

Zie volgende pag ina's

o

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Liist 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

25
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o

26Moorman
C (Chris) (m)

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

Westbroek.
H. (Henk) (m)

29van Rhiin-
de Geus,
L íLenv) ív)

S
1Sjoukes,

w A (wim) (m)

s
2B.isdiik,

C L.K. (Cicilia)(v)

3Kalle
J H (Hans) (m)

Wesdorp,
A.A. (Aíie) (m)

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

4

5

I

Oosterlee.
B J S. (Rob) (m)

6

7

K,J Karen

de GraatÍ'
van Lrth.

IKumas,
F (Fatih) (m)

2
9Speelman,

M (Mart) (m)

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

Smuldeís-Evers.
B.J. (Rosalie)(v)

10

11

Heijndijk
H. (Bert) (m)

Kromhoul.
M. (Maarten) (m)

12

13

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

I
15Verhorst,

Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M.P (Marcel) (m)

Kíajenbrink-Meinds
J. (Janneke) (v)

16

17

18

de Snaijer,
J (Jan) (m)

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

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

D w.C. (Dion) (m)

21

22

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

Veímeer
A (Alice)(v)

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

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

Fir.

J ÉJ. (Jan) (m)

Subtotaal 2

;

-T_-- 28

t_

I

23

t _ll.lr-l
E3



tvan OoÍschol.
J J M (Frank)(m)

van Ditmars
T E. (Terry) (v)

1

2

3
3Peeterman.

TA.G. (Theo) {m)

2
4Veenhuizen.

H B. (Bertine)(v)

5Noortman.
H J (Hein) (m)

I
Boender,
H D (Heleen)(v)

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

6

7
i

Goudriaan,
R. (Bichard) (m)

Wilbrink,
J (Jorinde)(v)

8

9

Speters,
D (Oavrd)(m)

Noordermeer-Swemmeí.
M C A (Tlneke)(v)

't0

1í

van de Víeede,
M L. (Marijn) (m)

13Beíning-
Van Oostveen
C M. (ïni) (v)

Boom.
W.M. (Werne4 (m)

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

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

,5

16

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

van Arkel,
P (Pete0 (m)

17

't9
Ouwerkerk
A. (Aa0 (m)

zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. ó van 20

o

o

Liist 2 VVD

12

't4

18

Totaal H



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

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

den Dulk,
HH nnre

vàn Lammeren.
J. (Joíis) (m)

2

o

Geerlings,
H (Harry) (m)

14

o

I

3Verbeek.
J. (Johan) (m)

L

Lievense.
T. (Tom) (m)

Schaap,
W (Wytze) (m)

4

5

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

van der Linden.
CAC (Lieke) (v)

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

7

I

I

10Stengs-Nijhol,
J. (Hanneke)(v)

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

van Stijn,
B (Beínhaíd) (m)

'll

-t2

l3Krckert-Schotting.
D.A. (Dorien)(v)

1 It
hl
l,l
LL

t-

I

t-

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

I

F

22lïotaal



s
1van Scheiindel.

A N lí (Nico) (m)

q
2Zondervan,

N M (Nalasia) (v)

3Velders.
M C. (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS
zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. I van 20

a

O

Totaal
r1+



M

r$

Winkels.
B B.TT (Branco) (m)

Wegman,
G.J.M. (Mariin) (m)

1

2

Hartmann.
J.J M (Josephine)(v)

van den Beí9,
H (Henk) (m)

3

4

5

7

de Kle.k,
A (Aíe) (m)

Oostenrijk.
TC. (Theo) (m)

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

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

van der Heijde-Keijzer,
M. (Marcella) (v)

8

I

van de Pol.
M (Max) (m)

van der SchaaÍ.
D. (Drk) (m)

í0

11

12vàn der Pols.
L.C.P (Leo) (m)

13Keijzer-Westhoeve
E B (Lresbeth) (v)

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

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

't6
Boeter,
J P (Jan)(m)

Lijst 5 CDA Pag. 9 van 20

Zel in elk vakje één cijler. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

z

o

o

2flTotaal

6

If-

tr
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I

?

17l',4rddendorp,
wAA (Wim)(m)

I

Liist 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts , met het laalste cajler

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

de Sutleí- Besters,
tr,l.J (Bia)(v)

Overwater.
L A (Leen) (m)

Pag. 10 van 20

26

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Horstmeier
PH (Piet He'n)(m)

Schep,
J (Jan) (m)

4

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

5

6

7

8

I

van Nes-
de Man.

ecqq)]9_

Olrjve,
K (Rien) (m)

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

o
Boelhouwer.
N.P (Nathalie) (v)

Quak,
A. (Aart)(rn)

Faber,
J. (Jacob) (m)

Bendeís,
J.P H.M (Jos) (m)

o

Bosman.
C J. (Celeste) (v)

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

Heijndijk,
M (MaaÍlen)(m)

Steehouwer.
l'/ A (Michel) (m)

van Stappen
A (AÍie)(m)

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

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

10

1'l

12

13

14

l5

16

18

19

20

Klootwijk.
P (Pleun) (m)

Pannekoek,
W (Wiebe) (m)

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

Holterhues.
É.W (Frank) (m)

22

23

24

5

Raad,
l. (les) (m)

Roodzand.
J (Johan) (m)

van de Zande.
F (Ferdinand) (m)

29

30

32

34

Vrijenhoek,
W.C (m)

Biemond.
W (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan)(m)

Steehouwer.
tul (À/arian)(v)

van Mauíik.
A.L. (Adrie)(m)

den OrijveÍ,
N A J (Jan)(m)

36

37Kloet.
A. (Adíiaan) (m)

Schelling.
G.J (Bert)(m)

39Boender
H (Henk) (m)

40Bosland.
A P. (Anthonie) (m)

41von Burg,
A.B. (Alexandeo (m)

PikaaÍi,
L. (Leon)(m)

Huber,
J. (Johan)(m)

42

43

L-/

kTotaal (1 + 2)

van de Linde.
C B. (Co0 (m)

25

Sleehouwer,

!l!:tlq_
van Maurik-de Graatf,
M.J. (lrarjo) (v)

35

1

_l

1

Subtotaal 2

.l

I

21

Subtotaal 1



Liist 7 Water Natuurliik Pag. 11van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema
A (Anne) (m)

Raaphorst,
E P (Ernsl) {m)

26

Wilkens-
van Geloven,

Gielbert,
L (Leo)(m)

B (Konn
3 Verhagen,

D J (Drrk) (m)

28
Korí.
W (wiesje) (v)

4 Mesker,
C (Cees) (m)

29
van deí Hoísl,
S J.J. (Servaas) (m)

5 Zilverberg,
L. (Bartian) (m)

30
Pater-von Wasserthal,
M J (Marian) (v)

6 van deí Ree,
A H. (Arne) (m)

31
Lucas
R. (Reyer)(m)

7
A E (Anneke) (v)

de NeeÍ-Scholle
NI (Mkjam)(v)

Hopman.
[I (Mark) (m)

I Bo0weí.
van Schieo F Fe

de LoofÍ,
A.E. (Arend) (m)

I Seaiese.
L. {Lennard) (m)

34

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

10 Kíuit,
R (Bik) (m)

35

Kooijman.
A (Arie) (m)

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

36

van den Bogerd.
P (Pete0 (m)

12 Brouwer,
A. (Aaíd)(m)

Íanis
P E (Peggy) (v)

't3 Haan.
B.E.P (Bob) (m)

38

Slachter.
E J. (Ellen)(v)

14 van'tZelíde.
C. (Kees)(m)

39

Rietvelt.
VS. (Vincent) (m)

15 Boot.
G. (Geíben) (m)

40

van den Berg,
M (Manon)(v)

16 Scherbeijn,
PP (Flip) (m)

van Burgel,
D (D'rk) (m)

41

Kik,
M. (Rinus) (m)

17 42

o
18 43Fousert-Poeder,

C M C (Claudia)(v)
Steegh,
J.P R M (John) (m)

Kleinpasle,
G J. (Gertjan)(m)

19 Klok,
I F. (les) (m)

44

Gast,
J A (Ron)(m)

20 [Iout,
P (Piet) (m)

45

van Dort,
l. [4 (lneke) (v)

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

46

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

Schuuímans.
T.J.C. (Theo) (m)

47

Blauw,
N (Naenke)(v)

23 Kalkman.
R C. (Baymond)(m)

48

Blokhuizen.
A B (Alíred) (m)

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

49

25 Kievil,
J. (Joost) (m)

50

Subtotaal í Subtotaal 2s
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I

I
I

van den Houl.
A Y (Annemarie) (v)
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ltl
ll
I]



.)

2Staat
B (Bert)

Visser.
M L. (Íhijs)

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

3

4

Grinwis,
P.C. (Peled

Houweling
A. (Adri)

5

6

van der Duijn Schouten,
C A (Kees)

7

8

I

Breedveld.
J S (John)

HoogendooÍl
P (Peter)

l0Kardux,
A J (Aren-Jan)

11van dèr Linden.
A. (Arie)

12Lekkerkeík,
F.J. (Frank)

15

van Gurp,
A.Í. (Adrie)

Matze,
J.K. (Johan)

Kranendonk
P (Pele0

16Born.
A.G.l,/t. (Marco)

17den Besten.
A.J. {Aaít-Jan)

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Jon9.

Pag. 12 van 20

o

o 18Sloop,
TA. (Teunis)

Totaal
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Liist 9 ChristenUnie Pag. 13 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

zScheermeiler,
H J P (Haíy)

1

2Verkaik,
J.W. (Job)

\
3Goeree,

A (Andie)

2

4

5

6

7

Tanis-Keaizer,
P M (Elma)

de Moed.
M J (Rini)

Schneideí,

Ooslra,
A (Arjen)

8Houlman,
E E (Erica)

Iden Hollander,
D. (Dirk)

10Tebrugge.
B.J. (Beínaíd)

11van Heemst,
J.PC (Slan)

12Hoek,
G.M. (Ge o)

den Harlog.
J (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny)

Spaans,
E.J.M. (Erik)

Beslman,
D J (Drrk Jan)

15

't6

La Rose.
M B (Maikel)

18Grinwis-Driesse.
M N (Miranda)

van der Duiin Schouten,
J. (Jacob)

Koornneel,
t\4 C. (Maíco)

19

20

21Sies,
S.J. (Setkin)

Robijn,
P (Piet)

Fröling-Kok,
J A. (Janlien)

TI-I-W

l

_H

#

_l

ffi
I

17
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Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L4 van 20

o

o

'|
van Ze\|.
F.J. (Fokke) (m) I

2Kraaij,
R (Ruud) (m)

van der Heiden-vander Blom, 3

B J. (Beínadette) (v) I

4

5

6

Prins
FJ (Fred) (m)

Troosl,
I (lna) (v)

van Zeiil.
B. (Bas) (m)

2Totaal lI



Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

tHage-Baíendregt
M.N (Maaike) i 5

2van der Eijk
PJ. (Piet)

Lagerwaard.
J (Han) I
Sommeling,
C (Coo

Wesdoíp,
M. (Michelle)

J. (Jan)

J.P. (Jan Piete0

Oudiik,
lvl (Marianne)

Jacobs,
PE (Petra)

I

I

10Íerlouw,
P (Peleo

1lBeedrjk,
D. (Dirk)

12van den Brink
G (Geurt)

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

Zel ln elk vakie één cijter. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Canton,
B (Bart)

Klompenhouwer,
L.M (Lisa)

2

O

o

5

)

\
3van de Peppel,

S. (Sabrina)

van Broekhoven-van Mierlo. 4

B.N.D. (Benate)

5Ondeídelinden.
S.E (Suzanne)

I

Venderbos-Lambinon,
C. (Cees)

6

7

8

den Boer,
B A A. (Robert)

Faber,
A (Alex)

9Bekkers,
A J.T {Lydia)

't0

van der Holsl
D. (Danielle)

11Gíoenewege,
PJ L (Pieter)

i I

ffi

1

Totaal



L

1Boos,
S M. (Servaas)(m)

q

(.

\

2

3

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

Kegel,
ÉJ. (Fred) (m)

Meijer,
P (Patrick) (m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 20

o

o

Totaal \)



1Struijs
J.P (John)(m)

2Kweekel.
A.A (Adíi) (m)

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

Lijst 14 GOUD Pag. 18 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I tl
=L

Totaal



I
Ivan Buuren.

M.J. (Meindert) (m)

2Jansen.
R (Robeí) (m)

3Bíonwasser,
M E J. (MaÍc) (m)

4de Jong-Kamst,
S (Sharon) (v)

o5van deí Velden.
P (Peteí) (m)

I

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

Pag. 19 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

a

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)

-rrl-tí

H
1l

1

Totaal



Paq.20 van 20

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lrst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

! Nee

E Ja -> Vul de navolgende tabel inengeef zo mogelik een vetularing

o

o

LijstnummeÍ en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelUk
stembuÍeau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

6. Verschillen met de dooÍ het stembureau vastgestelde lijsttotalen


