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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

1a Stembureaugegevenstijdensglgnqinq

Dag Maand Openingslilden (van - lot)

I-r 'qcu-rlter')'I5E rxrt 5 i5 o5 Ít-r> t 3
Adres/localie slembuíeau

AdÍes/localie slembuÍeau

c_\ oo

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

Dag Maand Openrngslitden (van - tol)

o

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar Trtd (van - lot)

Datum

WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaals.

C De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrUving locatie:

1 3o

II

í. Stembureau, locatie en openingstijden

[-T--
[-T-t [-T--

[-T-- [r]
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SHIFT 1:

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bijde zitting aanwezig was

Aanweziq op hel slembureau
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Voorlellérs Achlernaam
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Vooíelters AchleÍnaam
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3. Aantal loegelaten kiezers

Aantal geld i9e stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
k ieze rs s

Aanta I geld iqe kiezerspassen

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

B 2b
c o

Íel op +

83

ZO

4, Aantal uitgebrachte stemm€n

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aanlalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aanlallen in en lel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

E Lc8

G I

o

F I

ila

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

o

Aantal blanco stembiljetten

H



5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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ls sr een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

E NEE ) 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 ziin méér stembilieften geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er ziin meer geteld

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieíondet de andeÍe ve*laíingen en hel aantal keer clal deze silualies zich hebben voorgeclaan)

Sircrrrfi,l1Ll *tlqlexra (W\ Lt(18i d« eq vutk sI&L
uC6l.{<itVhap6l^s haà (s./*LtanA rp/ dolho
d*V pfUr^zul-z tq&'\s ha.n&rtt*rq uxx-k-

$rtrt,unctt 6|orrhcl
^{)f

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

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

o
Aantal keren dal er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

4

4

)

Mogelijke verklaringen voor het vorschil
Vamold hiercndet het aanlal keet dal do onderslaande situalies zich hebbon vooryedaan.

4

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercndaí hol aanlal koer dat de ondeBlaando silualios ztch hebben voogeclaan.

Aantal keren dal een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dal er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieíondet de attdérc ve*laringen en hot aantal keer dat deze silualies zich hebben voorgodaan)



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezlvaren geuit?

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

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het slembureau het niet eens ls mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noleer die dan ook.

Lglj,Eí noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens 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, activiteíten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden oÍ bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,gÈgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig heden en bijzonderheden
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7. OnregelmatighedenofbuzondoÍheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de lelling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en mínimaal lwee andere stembureauleden.

Vervolgens ondeiekenon al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

&ltn
Namen sl€mtuíeauleden

OO c\r'n)

tÀ t

o (J\.IEI

o

(^xt

1

2 t^l Y

:)3

4 ld 1

5

6

7

1

2



Lrlslnummeí en Lrlslnaam

o

lo

t(

o

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

í Waterschapspartij Hollandse Delta 3 v
2WD I I

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) L t
4 sOPLUS i I
5 CDA L
6 Hollandse Oelta Natuurliik q

7 Water Natuurlijk I
.a
3

8 Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP) 5
9 Christenunie +

10 AWP voor water, klimaat en natuur t O

L q

12 PaÉU voor de Dieren I c)

13 JA21 I Z
14 GOUD I

15 Belang van Nederland (BVNL) U

Totaal: L O I

Pag. 9 van 1.0

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

a

.I í BBB
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A



Pag. L van 20

=À=

Gemeente
Rotterdam

6
Proces-verbaalo Waterschap Hollandse Delta

Dee[ B

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

Teltafelnummer

o q L q

Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

I 0

qu\À <,a ?uI \rC t

Ï/" 
"*'(

Stembureaunummer
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Uitkomsten per stembureau

\loJ"
u rt hS n ..t^1. u*\

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld doot het slembureau (zie rubriek 3 van het Noces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A \84
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

O Aantal geldige kiezerspassen c L)

Het aantal tot de stemming toegolaten kiezers ( A + B + C = D ) il-wqfuzocl

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam ad

Aantal stembilietten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

a Het lolaalaantal getelde stembiljetlen ( E+ F + G=H )

'Telvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebrachl bijelkaar op

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

6 Ja. Ga verder met rubriek 4

El Nee, maaÍhet 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 rubÍiek 4.

fl-lee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het veÍvolg van rubriek 3

B -ti

E tffi
F

G (

Vul voor elk stembur?au afzonderlijk deze bijlago in.
I

Nummer stemburea, tr qD
)

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

t\

í. Aantal toegelaten kiezers

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

za.-
zrè

H Í,

3. Verschil tussen hot 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 volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal lol de stemming toegelaaen kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Íel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en hel aantalgetelde stenbiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o f{lee, er ziin méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?
a

Verklaar het verschil tussen het aanlal 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 voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgeÍeikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(verfield hiercnder de anderc vorklaringeh en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? Z

DB

o.2

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tr Nee

Noteer hier het aantal stembiljetten. dan wel stempassen, volmachlbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n .

a

o

o

5\ \rJt(1 C-o ru

/stempassen/volmachtbewijzen/kiezeÍspassen van de veÍkiezing van LiCa
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

J ,etzl stembi ') c-

CLt) @f

5. Aantal stemmen per liist en peÍ kandldaat

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

Zie volgende pagina's.

L 
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Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

Mooíman.
C. (Chris) (m)

26

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

2

29

o

o

van derSlurs
B H (Bas) (m)

21

Vermeer.
A (Alice)(v)

22

D W C. (Dion) (m)

'l t\4annetje,
J J. (Johan)(m)

24

25

l

wesdorp,
M G J (Mayke)(v)

2A

11

L

3

3

4

5

6

7

KJ Karen

Kalle.
J H. (Hans) (m)

Wesdoíp,
A A (Arie)(m)

van BÍugge,
PM J (Paola) (v)

Ooslerlee
B J B. (Rob) (m)

de GraatÍ-
van Lilh,

8Kumas,
F. (Fatih)(m)

t

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

Smulders-Evers,
B J. (Rosalie)(v)

l0

11

Speelman
M (Mart) (m)

Heijndijk,
H (Bert) (m)

Kromhoul.
[,4 (Maarten) (m)

12

13

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

15Verhorst,
Y (Yvonne) (v)

Kraienbíink-Meinds,
J. (Janneke) (v)

16

17

18

19

20

Janssen.
M.P (Marcel) (m)

de Snaijer,
J (Jan) (m)

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

de Bíuine.
M W (Wilma) (v)

Subtotaal 1

Frl,

J.F.J. (Jan) (m) 7

1 !
-t--l

I
[T-

I

Westbroek,
H. (Henk) (m)

fr-'-ï"-rn.
de Geus,
L (Leny) (v)

l
l

I

l
l I

w
Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

wl



Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één cijler. Beqin rechts , mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 20

o

o

1van Oorschot.
JJM (Frank) (m) ?

2van Dilmaís.
T.E. (Terry) (v) L
Peelerman.
T.A G (Theo) (m)

Veenhuizen
H B. (Bertine) (v)

3

4

\
5Noortman,

H J. (Hein) (m)

6Boendeí
H D. (Heleen) (v)

7Díiesprong.
J WJ (JanWillem)(m)

8Goudriaan.
R (Bichard) (m)

IWrlbflnk,
J (Jorinde) (v)

t0Speters.
D (David)(m)

11NoordeímeeÈSwemmeÍ
M C.A. (ïineke)(v)

'12van de Vreede.
N4 L. (Maíijn) (m)

t3Berning-
Van Oostveen.
C.N4 (Íini)(v)

14Boom.
W.M. (Werner) (m)

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

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

17van Noorl.
H L A. (Leon)(m)

18van Arkel.
P (Peteo (m)

l9Ouwerkerk.
A (Aat) (m)

Totaal

-

l

+

1

l.l rl



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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

l§
1

den Dulk.
H.H íHennie) ív)

l2van Lammeren,
J (Joíis) (m)

IVerbeek,
J. (Johan) (m)

4Lievense.
T (Tom) (m)

5Schaap,
W (Wytze) (m)

\
6van den Berg.

J J (Job) (m)

I

van der Linden,
C A C (Lieke)(v)

'l Hoen,
PW (Petra)(v)

7

I

9Robbemond.
J M (Jan) (m)

10Stengs-Niihoí,
J (Hanneke) (v)

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

12van Stiin,
B (Bernhard) (m)

\
13Krckert-Schotting,

D A (Dorien) (v)

Geerlings
H (Haíry) (m)

14

I

-_l

l

l

Totaal m TII



Zet ln elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Neam kandidaat &
kandidaatnummer

Velders,
M.C. (Biet) (v)
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o

a

\)

6

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

Zondervan.
N M. (Natasja) (v)

2

\tTotaal

Lijst 4 SOPLUS

1

tr



Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatstè ciiÍèr

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

L
1Winkels.

B.B.T.Í (Bíanco) (m)

L
2Wegman.

G.J.M. {Marijn) (m)

3Hartmann.
J.J.M. (Josephine)(v) L

4van den Beíg
H. (Henk) (m)

5de Klerk
A (Arie) (m)

6Oostenrijk.
T.C. (Theo) (m)

7van Geldeí.
L.A. (Leo) (m)

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

Ivan der Herjde-Keijzer.
1,.4 (Marcella)(v)

van de Pol.
i,4. (Max) (m)

van deí Schaal.
D. (Dirk) (m)

10

11

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

13Keijzer-Westhoeve,
E B (Liesbelh)(v)

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

15van Rossum,
N A (Ellen) 1v)

16Boeler,
J P (Jan)(m)

l__l

ffi
I]

l
l
l

H

Totaal tr .L tr



z

15Heijndiik,
M (Maarten) (m)

16

17

18

19

20

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

Arnold,
E B. (Ed) (m)

Steehouwer.
M A (N4ichel)(m)

Mrddendoíp,
W A A. (Wim) (m)

van stappen,
A (Aíie) (m)

Liist 6 Hollandse Delta Natuurliik Pag. 10 van 20

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Sutler- Besteís,
N,l.J (Raa) (v)

Horslmeier,
PH (Piet Hein) (m)

26

Stèehouwer.
H.J. (Henk) (m)

2 Schep,
J. (Jan) (m)

27

van Maurik-de GraatÍ
iil.J. (Marjo) {v)

3 Raad,
l. (les) (m)

2A

Overwater.
L A (Leen) (m)

4 Roodzand.
J (Johan)(m)

29

Klapwrjk.
JDB (Juígen) (m)

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

30

van Nes-
de l,rlan.

6

van deí Meer,
B.C.J H (Rob) (m)

7

Boelhouwer.
N.P (Nathalie)(v)

8

O
Quak,
A. (Aart) (m)

I

Faber.
J. (Jacob) (m)

10

Benders,
J.P H M. (Jos) (m)

't1

Oliive.
K. (Rien) (m)

Bosman,
C J (Celesle) (v)

13

den HollandeÍ,
C.A. (Kees)(m)

14

o

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

21

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

22

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

23

Hollerhues.
FW (Frank) (m)

24

25

31Vriienhoek
W.C. (m)

Biemond.
W. (Willem) (m)

de Vogel.
J (Jan) (m)

34

35

36

37

Steehouwer.
M (N4aíian)(v)

van Mauíik.
A.L. (Adrie)(m)

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

Boender
H (Henk) (m)

38

39

Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

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

41

40

Pikaaíl,
L. (Leon) (m)

Huber,
J (Johan)(m)

42

L]Subtotaal 'l Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

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

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

tl

1

t

Kloet
A. (Adriaan) (m)

E"r*.,
G.J. {Beíl) (m)

H

F
I

tr l_ l

H

1t #
E
E

ï H

tl l
_l

T1-T]



Liist 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍeÍ. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mollema,
A (Anne) (m)
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26

27

28

29

30

2

3

4

5

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphoíst,
E.P (Ernsl) (m)

Gielbert,
L (Leo) (m)

Verhagen,
D.J (Drrk) (m)

À4esker,

C. (Cees) (m)
van der Horsl.
S J.J. (Servaas) (m)

Palervon Wasserlhal.
M J. (Marian) (v)

Zilveíberg,
L (Baítjan)(m)

Bouwer-
van Schie

Lucas,
R. (Beye0 (m)

6

de NeetScholte
M (Mirjam) (v)

o
Hopman,
M (Mark) (m)

7

8

9

l0

1t

12

13

14

't5

't6

17

23

24

25

33

F Femke

de LootÍ,
A.E (Aíend) (m)

Hottinga,
F.H H (Folkerl) (m)

Kooijman.
A (Arie) (m)

Tanis,
P E. (Peggy) (v)

Slachter,
E.J (Ellen)(v)

Bietvell.
VS (Vincent) (m)

40

van den Berg,
M (Manon)(v)

Boot,
G (Gerben) (m)

Scherbeijn.
PP (Flip) (m)

van Buígel.
D (Dirk) (m)

Klok,
I F. (les) (m)

Mout,
P (Piet) (m)

41

o
Krk.
M. (Rinus) (m)

Blauw,
N (Nienke)(v)

Blokhuizen.
A B (Alíred) (m)

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

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

42

43

44

45

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

A E. (Anneke) (v)

31

34Seriese.
L. (Lennaíd) (m)

35Kíuit,
R (Rik) (m)

36Briggeman,
TM (Theo)(m)

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

37

38

39van 't Zelfde,
C. (Kees) (m)

Brouwer
A (Aard) (m)

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

Schuurmans.
T.J.C. (Theo) (m)

Kalkman,
R C (Baymond)(m)

47

46

48

49Rood,
E C (Eline)(v)

50Kievil,
J. (Joost) (m)

5

4
I

Fousert"Poeder.
C.M C. (Claudia) (v)

Kleinpaste,
G J (Gertjan) (m)

l8

'tg

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

21

22

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

van Dorl.
lM (lneke)(v)

Subtotaal 1

]\Totaal (1 + 2)

Wilkens-
van Geloven.
K.R. (Konnie) (v)

Korl,
W (Waesje) (v)

van den Bogerd.
P (Peler) (m)

I

l

l
-.1

l----l

L_l
___l

__l

-l

l
-r l

l

alSubtotaal 2Lt'll

J



Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 12 van 20

o

o

Ide Jong,
T

2Staat
I (Berl)

3Visser.
N.4 L (Thrts)

i
van den Berg
A P.J. (Albert'Jan)

Gíinwis,
P.C. (Peler)

4

5

6Houweling
A. (Adri)

t
7van der Duijn Schouten,

C A. (Kees)

I
8Breedveld.

J S (John)

IHoogendoorn,
P (Peter)

10Kardux.
A J. (Aren-Jan)

1'lvan der Linden.
A. (Arie)

12Lekkerkerk,
F.J. (Fíank)

13van Guíp,
A.T. (Adíie)

N4atze,

J.K. (Johan)

Kranendonk,
P (Peleo

't4

15

16Born
A.G M. (MaÍco)

1?den Besten.
A.J. (Aart-Jan)

18Sloop,
TA. {Teunis)

5Totaal
I E



Laist I ChristenUnie Pag. 13 van 20

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

l1\)
1Scheermeijer,

H J P (Haíy)

2Verkaik
J w (Job)

3Goeíee.
A (Andre)

4Schneider

\de Àiloed. 7

M.J. (Bini)

H"rt",* S

E.E. (Eraca)

5

6

Oostra.
A. (Aíjen)

Tanis-Kerjzer
P M. (Elma)

t

sden Hollander
D (Dlrk)

\
10Tebrugge.

B J. (Beínaíd)

11van Heemsl.
J PC (Stan)

'12Hoek.
G [,4 (Gerto)

l3den Hartog
J (Johan)

14Pipping.
C.M. (Conny)

15Spaans,
E J M (Ënk)

16Bestman
D.J (Dirk Jan)

l
17La Rose.

M B. (Maikel)

18Grinwis'Driesse.
M N (Mríanda)

19van der Durjn Schouten,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ
M.C (Marco)

21Sies,
S J (Setkin)

22Bobijn
P. (Piet)

Fröling'Kok.
J.A (Jantien)

q

L

T-

l

Tolaal

__l

E



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

O

o

tvan Zeijl,
FJ. ÍFokke) (m)

t

Klaaii,
B. (Buud) (m)

van deÍ Heiden-van der Blom, 3

B.J. (Bernadette) (v)

2

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

I5Troost,
I (lna) (v)

6
'tan Zeijl,
B iBas)(m)

Íotaal

Pag.14 van 20
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TI
1Hage-Barendregt.

NI N (Maaike)

2van der Eijk,
PJ (Piet) \

3
3Lager\raard,

J. (Han)

4Sommeling,
C (Coo

I
5Wesdorp,

M (Michelle)

6

J (Jan)

7Warnaeí,
J P (Jan Pieter)

\
IOudijk

M. (Marianne)

9Jacobs,
PE (Petra)

10Teílouw.
P (Peteí)

11Beedijk,
D (DrÍk)

12van den Brink,
G. (Geurt)

Liist 11 BBB
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

Totaal
I
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begln rechts, met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

Canton.
B. iAart) t

t2Klompenhouwer
L [.4 (Lrsa)

.)3van de Peppel,
S. (Sabíina)

van Broekhoven-van Mierlo. 4

R N.D. (Renate) t

\
5Ondeídelinden.

S.E (Suzanne)

6Vendeíbos-Lambinon.
C (Cees)

7den Boer,
R.A A. (Bobert)

8Faber.
A (Alex)

Bekkers,
A.J T (Lydia)

10
van der Holst,
D (Danielle) 1-

l'lGroenewege,
PJ.L. (Pieler)

Lijst 12 Partijvoor de Dieren

1

I

Totaal Ei-r-rl



t)
1Boos,

S.M. (Seívaas) {m)

2Kegel.
F.J (Fíed) (m)

3l,Ierjer,
P (Patrick) (m)

I

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van Zaalen.
F P. (Fíans) (m)

Paq. 17 van 20

4

o

o

Totaal r



Lijst 14 GOUD Pag.18 van 20

zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer

o

o

1Struijs,
J.P (John) (m) I
Kweekel.
A.A. (Adri) (m)

Daamen.
J K. (Jacques) (m)

2

3

I

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l

Totaal
T-Í

I l



l-i
1van Buuren

i.it J. (Merndert) (m)

2Jansen,
R. (Bobert) (m)

3Eronwasser.
ft]l.E J. (Lrarc) (m)

de Jong-Kamst.
S (Sharon)(v)

5van der Velden,
P (Peter) (m) 3

I
6Dedert,

W J (Wybren) (m)

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL) Pag. L9 van 20

zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , mel het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

o

o

I

I

4

lL

Totaal

_T



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

o

o

tr Nee

-(r(29-\
ï1

k
C-s.r-l§ Ja -> Vul de na verklaringtabel in en f zo mogelijk 2,U

LiistnummeÍ en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

)uo \l \rr eeí1 t.,J^ 'r\.- t; \c* ;]1
I P i,pA 7s ) lí

,5 t"-.fc
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen
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