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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Hollandse Delta
in maart 2023

Gemeente

Kieskring

Albrandswaard

Waterschap Hollandse Delta

Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar
lichaam, indien van toepassing

M Het gemeentelijk stembureau heeft vastgesteld dat de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen niet allemaal juist zijn
w Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit

proces-verbaal.

H,t ,,„ig,,d,m i, „„tg„t,Id ,p, Lt6-KIm-aatLäët (dd-mm-jH) U]B]:L]&1 (tijd)

n in opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen
u (opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet allemaal juist te zijn. Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen

vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal,
Het corrigendum is vastgesteld op: UL]-UL1-L]L]UU (dd-mm-jjjj) UL]:L]L] (tijd)

1a. Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

21 :00

1 b. Stembureaugegevens tijdens telling
Wanneer vond de tellinq plaats?

Dag Maand Jaar Tijd (van - tot)

Datum :

Waar vond de telling plaats?

n De telling vond in het stemlokaal plaats

n De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijvIng locatie

Stembureau 3



Aanwezigheid stembureauleden2

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was

Aanwezig op het stembureau:

Voorletter(s) Achternaam
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Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.
Tel bij D de aantallen bij elkaar op

Fr
HAantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of

of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassenrorn fe stemmen in een andere
gemeente)

Tel op +

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

Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen
Het aantal getelde stemmen moet 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 ongeldige stembiljetten

Tel op +

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) 12,Ol

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.
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Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

[] NEE –+ Ga dan door naar rubriek 6.

19 JA –+ Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat een kiezer het stembitjet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembitjet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hIeronder de andere verklarIngen en het aantal keer dat deze SItuatIe ZICh hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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6 Bezwaren van kiezers

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 tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, 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 reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7,i yr
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Onregelmatigheden of bijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of 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
stemïokaal beïnvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers,

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

G>R oC>S

[4

Naam voorzitter

' HUTteN - L,/ IeR INK, s . 1
Namen stembureauleden

5 TOL - T i M MER S ) S.M ,/t=In DEN
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9

10

11

12

13

14

Tu N(_n , i<

€
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Bijlage: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee, drie of vier.)

71 /26
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Lijst 1 - Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cIjfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

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

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

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

Wesdorp, A.A. (Arie) (m)

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

Oosterlee, R.J.B. (Rob) (m>

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

Kumas, F. (Fatih) (m)

Speelman, M. (Mart) (m)

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

Smulders - Evers, R. J. (RosaIIe) (v)

Heijndijk, H. (Bert) (m)

Kromhout, M. (Maarten) (m)

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

Verhorst, Y. (Yvonne) (v)

Janssen, M.P. (Marcel) (m)

de Snaljer, J. (Jan) (m)

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

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

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

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

Vermeer, A. (Alice) (v)

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

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

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

Naam kandidaat &

Moorman. C. (Chris) (m)

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

H. (Henk) (m)

van Rhijn - de Geus, L. (Leny) (v)

Subtotaal Subtotaal

Totaal (1 + 2)

Stembureau 3
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Lijst 2 - WD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

Naam kandidaat & kandldaatnummer

van Oorschot, J. J.M. (Frank) (m)

van Ditmars, T.E. (Terry) (v)

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

Veenhuizen, H.B. (Bertine) (v>

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

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

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

Goudriaan, R. (Richard) (m)

Wilbrink, J. (Jorinde) (v)

Speters, D. (David) (m)

Noordermeer - Swemmer, M.C.A. (TIneke)
(v)

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

Berning - Van Oostveen, C.M. (Tint) (v)

Boom, W.M' (Werner) (m)

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

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

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

van Arkel, P. (Peter) (m)

Ouwerkerk, A. (Aat) (m)

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Totaal
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Lijst 3 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

14 / 26

Naam kandidaat &

Wiersma - den DuIk, H.H. (HennIe) (v)

van Lammeren, J (Joris) (m)

Verbeek, J. (Johan) (m)

Lievense, T. (Tom) (m)

Schaap, W. (Wytze) (m)

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

van der Linden, C.A.C. (beke) (v)

't Hoen, P.W. (Petra) (v)

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

Stengs - Nijhof, J. (Hanneke) (v)

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

van Stijn, B. (Bernhard) (m)

Kickert - Schatting. D.A. (Dorien) (v}

Geedings, H. (Harry) (m)

Totaal

Stembureau 3



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 4 - 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

15 / 26

Naam kandidaat &

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

Zonder\ran, N.M. (Natasja) (v)

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

81 eE iq :6
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 5 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

16 / 26

Naam kandidaat &

Winkels, B.B.T.T. (Branco) (m)

Wegman, G. J.M. (Marijn) (m>

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

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

de Klerk, A. (Arie) (m)

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

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

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

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

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

van der Schaaf, D. (Dirk) (m)

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

Keijzer - Westhoeve, E.B. (Liesbeth) (v)

van der Velde, J.C.J. (Joar) (m)

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

Boeter, J.P, (Jan) (m)

Totaal

Stembureau 3
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Lijst 6 - Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. BegIn rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

de Sutter - Besters, M. J. (Ria) (v)

Steehouwer. H. J. (Henk) (m)

van Maurik - de Graaff, M. J. (Marjo) (v)

Overwater. L.A. (Leen) (m)

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

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

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

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

Quak, A. (Aart) (m)

Faber, J. (Jacob) (m)

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

C)lijve, K. (Rien) (m)

Bosman, C. J. (Celeste) (v)

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

Heijndijk, M. (Maarten) (m)

Steehouwer, M.A. (Michel) (m)

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

van Stappen, A. (Arie) (m)

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

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

Klootwijk, P. (Pleun) (m)

Pannekoek, W. (Wiebe) (m>

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

Holterhues, F,W. (Frank) (m)

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Naam kandIdaat &

Horstmeier, P.H. (PIet Hein) (m)

Schep, J. (Jan) (m)

Raad, 1. (les) (m)

Roodzand, J. (Johan) (m)

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

Vrijenhoek, W.C. (m)

Biemond, W. (Willem) (m)

de Vogel, J. (Jan) (m)

Steehouwer, M. (Marian) (v)

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

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

Kloet, A. (Adriaan) (m)

Schelling, G. J. (Bert) (m)

Boender, H. (Henk) (m)

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

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

Pikaart, L, (Leon) (m)

Huber, J. (Johan) (m)

3

[2

Subtotaal Subtotaal

Totaal (1 + 2)

Stembureau 3



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 18 / 26

Lijst 7 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Mollema, A. (Anne) (m)

Witkens - van Geloven, K.R. (Konnie)

Korf, W. (Wiesje) (v)

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

Pater - von Wasserthal, M.J. (Marian)

Lucas. R. (Reyer} (m)

de Neef - Scholte, M. (Mirjam) (v)

Hopman, M. (Mark) (m)

de Looff, A.E. (Arend) (m)

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

Kooijman, A. (Arte) (m>

den Bogerd, P. (Peter) (m)van

Tanis, P.E. (Peggy) (v)

Slachter, E.J. (Ellen) (v)

Rietvelt, V.S. (Vincent) (m)

van den Berg, M. (Manon) (v)

Kik, M. (Rinus) (m)

Fousert - Poeder, C.M.C. (Claudia) (v)

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

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

van Dort, 1.M. (Ineke) (v)

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

Blauw, N. (Nienke) (v)

Blokhulzen, A.B. (Alfred) (m)

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

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

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

Mesker. C. (Cees) (m)

Zilverberg, L. (Bartjan) (m)

van der Ree, A.H. (Arne) (m)

van Veen, A.E. (Anneke) (v)

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

Seriese, L. (Lennard) (m)

Kruit, R. (Rik) (m)

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

Brouwer, A. (Aard) (m)

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

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

Boot, G. (Gerben) (m)

Scherbeijn, P.P. (Flip) (m)

van Burgel, D. (Dirk) (m)

Steegh, J.P.R.M. (John) (m)

Klok, 1.F. (les) (m)

Mout, P. (Piet) (m)

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

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

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

Rood. E C. (Eline) (v)

Kievit, J. (Joost) (m)

Na 1 dldaat & kanaH3atnummer

Gielbert, L. (Leo) (m)

26

3

4 29

30

31

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

q

34

35

36

37

38

39

40

41

1

19

20

21

22

23

24

25

45

46

47

48

49

50

Subtotaal Subtotaal

Totaal (1 + 2)
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Lijst 8 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

19 / 26

Naam kandidaat &

de Jong, W. (Wim)

Staat, B. (Bert)

Visser, M.L. (Thijs)

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

Grinwis, P.C. (Peter)

Houweltng, A. (Adri)

van der Duijn Schouten, C.A. (Kees)

Breedveld, J.S. (John)

Hoogendoorn, P. (Peter)

Kardux, A. J. (Aren-Jan)

van der Linden, A. (ArIe)

Lekkerkerk, F. J. (Frank)

van Gurp, A. T. (Adrie)

Matze, J.K. (Johan)

Kranendonk, P. (Peter)

Born, A.G.M. (Marco)

den Besten, A. J. (Aart-Jan)

Stoop, T.A. (Teunis)

Totaal

Stembureau 3
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Lijst 9 - ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Scheermeijer, H. J.P. (Harry)

Verkaik, J.W. (Job)

Goeree, A. (Andie)

Schneider, W. (Willem)

Oostra, A. (Arjen)

Tanis - Keijzer, P.M. (Elma)

de Moed. M.J. (Rinl)

Houtman, E.E. (Erica)

den Hollander, D. (Dirk)

Tebrugge, B. J. (Bernard)

van Heemst. J.P.C. (Stan)

Hoek, G.M. (Gerto)

den Hartog, J. (Johan)

Pipptng, C.M. (Conny)

Spaans, E.J,M. (Erik}

Bestman, D.J. (Dirk Jan)

La Rose, M.B. (Maikel)

Grinwis - Driesse, M.N. (Miranda)

van der Duijn Schouten, J. (Jacob)

Koornneef, M.C. (Marco)

Sies, S.J. (Setkin)

Robijn, P. (Piet)

Fre31ing - Kok, J.A. (Jantien)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ce)lïeb Jg
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Lijst 10 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

Naam kandidaat &

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

Kraaij, R. (Ruud) (m)

van der Heiden - van der Blom, B.J.

) (v)

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

Troost, 1. (Ina) (v)

van Zeijl, B. (Bas) (m)

Totaal

Stembureau 3
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Lijst 1 1 - BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

22 / 26

qaam kandidaat & idi

Barendregt, M.N. (Maaike)

van der Eijk, P. J. (Piet)

Lagerwaard. J. (Han)

Sommeling, C. (Cor)

Wesdorp, M. (Michelle)

Vos, J. (Jan)

Warnaer, J.P, (Jan Pieter)

Oudijk, M. (Marianne)

Jacobs, P,E. (Petra)

Terlouw, P. (Peter)

Reedijk, D. (Dirk)

van den Brink, G. (GeuR)

Totaal

Stembureau 3
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Lijst 12 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

23 / 26

Naam kandIdaat &

Canton, B. (Bart)

L.M. (Lisa)Klom

van de Peppel, S. (Sabrina)

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

Onderdelinden, S.E. (Suzanne)

Venderbos - Lambinon, C. (Cees)

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

Faber, A. (Alex)

Bekkers, A. J.T. (Lydia)

Vol - van der Holst, D. (Danielle)

Groenewege, P.J.L. (Pieter)

Totaal

Stembureau 3



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 13 - JA2’1
Zet in elk vakje één cijfer, Begin rechts, met het laatste cijfer.

24 / 26

Naam kandidaat &

Roos, S.M. (Servaas) (m)

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

Meijer, P. (Patrick) (m)

van ZaaIen, F.P. (Frans) (m)

Totaal

Stembureau 3



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 14 - GOUD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

25 / 26

Naam kandidaat &

Struijs, J.P. (John) (m)

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

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

Totaal

Stembureau 3



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 15 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

26 / 26

Naam kandidaat & irrier

van Buuren, M.J. (Meindert) (m)

Jansen, R. (Robert) (m)

M.E.J. (Marc) (m)

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

van der Velden, P. (Peter) (m)

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

Totaal

Stembureau 3



Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Hollandse Delta
in maart 2023

Gemeente

Kieskring

Albrandswaard

Waterschap Hollandse Delta

Waarom een corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn
opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

Zitting gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar
lichaam in de gemeente/het openbaar lichaam Albrandswaard

Kieskring Waterschap Hollandse Delta

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag Maand

a3 l 2G ZB
Jaar Bjd

Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Locatie stembureau
GJ mIc*QI %,a,qc,ck Nummer stembureau 3

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

B Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau
een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het
stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam
heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot
correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
–+ Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

0 Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau
een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.
–> Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum



Leden van het gemeentelijk stembureau3

3

6

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder hun naam.
Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Naam leden

Naam voorzitter

\

C . \eycK\el

8

1
El

rI



Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 2, onderdeel H)?

[] NEE –+ Ga dan verder met rubriek 4

54 JA –+ Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld.

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

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld



Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in,

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee of drie of vier.)



Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte
stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal
van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen

Aantal toegelaten kiezers1

Aantal geldige stempassen

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vuRen.

" 'c,96
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Totaal

Aantal uitgebrachte stemmen
Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G
Noteer bij H het totaalaantal stembiljetten

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Totaal

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat in rubriek 3.



Lijst 1 - Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam 1 lid t & kandidaatnul

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

Rijsdijk, C,L.K. (Cicilta) (v)

Ter

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

Wesdorp. A.A. (Arie) (m)

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

Oostertee. R. J.B. (Rob) (m)

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

Kumas. F. (Faith) (m)

Speelman. M. (Mart) (m)

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

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

Heijndijk, H. (Bert) (m)

Kromhout, M. (Maarten) (m)

Boeren - de Snatjer, A.A.A. (Anneke) (v)

Verhorst, Y. (Yvonne) (v)

Janssen, M.P. (Marcel) (m)

de Snaijer, J. (Jan) (m)

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

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

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

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

Vermeer, A. (Alice) (v)

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Naam kandidaat &

Moorman, C' (Chhs) (m)

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

Westbroek, H. (Henk) (m)

van Rhijn - de Geus, L. (Leny) (v}

Subtotaal Subtotaal

Totaal (1 + 2)



Lijst 2 - WD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &

van Oorschot. J.J.M. (Frank) (m)

van Ditmars, T.E. (Terry) (v)

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

Veenhuizen, H.B. (Bertine) (v)

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

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

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

Goudriaan, R. (Richard) (m)

Wilbrink, J, (Jorinde) {v)

Speters, D. (David} (m}

Noorderrneer - Swernrner, M.C.A. (Tineke)
(v)

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

Van Oostveen, C.M. (Tini) (v)

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

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

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

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

van Arkel, P. (Peter) (m)

Ouwerkerk, A. (Aat) (m)

Totaal



Lijst 3 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &

den DuIk, H.H. (Hennie) (v)

J. (Joris) (m)van

Verbeek, J. (Johan) (m}

Lievense, T. (Tom) (m)

Schaap, W' (Wytze) (m)

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

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

't Hoen. P.W. (Petra) (v)

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

Nijhof, J. (Hanneke) (v)

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

van Stijn, B. (Bernhard) (m)

Kickert . Schatting, D.A. (Dorien) (v)

Geertings, H. (Harry) (m)

Totaal



Lijst 4 - 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &

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

Zondermn, N.M. (Natasja) (v)

Velders, M.C. (Riet) (v}

Totaal



Lijst 5 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & ka

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

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

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

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

de Klerk, A. (Arie) (m)

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

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

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

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

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

van der Schaaf, D. (Dirk) (m)

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

KeIjzer - Westhoeve, E.B. (Liesbeth) (v)

van der Velde. J.C.J. (Joar) (m)

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

Boeter, J.P. (Jan) (m)

Totaal



Lijst 6 - Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &

de Sutter - Besters, M.J. (Ria) (v)

H.J. (Henk) (m)

van Maurik - de Graaff, M. J. (Marjo) (v)

Overwater. L.A. (Leen) (m)

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

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

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

N.P. (Nathalie) (v)

Quak, A, (Aart) {m)

Faber. J. (Jacob) (m)

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

Olijve, K. (Rien) (m)

Bosman, C.J. (Celeste) (v)

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

Heijndijk, M. (Maarten) (m)

Steehouwer, M A. (Michel) (m)

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

van Stappen. A. (Arie) (m}

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

Arnold, E_R. (Ed) (m)

Klootwtjk, P. (Pleun) (m)

Pannekoek, W. (Wiebe) (m)

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

Halterhues, F.W. (Frank) (m)

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

Naam kandidaat &

Harstmeier, P.H. (Piet Hein) (m)

Schep, J. (Jan) (m)

Raad, 1. (les) (m)

Roodzand, J. (Johan) (m)

van de Zande, F' (Ferdinand) (m)

Vrijenhoek, W.C. (m)

Biemond, W. (Willem) (m)

de Vogel, J. (Jan) (m)

M, (Marian) (v)

van Maurik, A.L. {Adrie) {m)

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

Kloet, A. (Adriaan) (m)

Schelling, 6.J, (Bert) (m)

Boender, H. (Henk) (m)

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

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

Pikaart, L. (Leon) (m)

Huber, J. (Johan) (m)

Subtotaal Subtotaal

Totaal (1 + 2)



Lijst 7 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Mollema. A. (Anne) (m)

Wilkens - van Geloven. K.R. (P<annie) (v)

Korf, W. (Wiesje) (v)

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

Pater - van Wasserthal, M,J, (Marian) (v)

Lucas, R, (Reyer) (m)

de Neef - Scholte. M. (Mirjam) (v)

Hopman, M. (Mark) (m)

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

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

Kooijman, A. (Arte) {m)

van den Bogerd. P, (Peter) (m)

Tanis, P.E. (Peggy) (v)

Slachter. E,J. (Ellen) (v)

Rietvelt, V.S. (Vincent} (m)

van den Berg, M, (Manon) (v)

Kik. M. (Rinus) (m)

Fousert - Poeder, C.M.C. (Claudia) (v)

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

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

van Dort, 1.M. (Ineke) (v)

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

Blauw, N. (Nienke) (v)

Blokhuizen. A.B. (Alfred) (m)

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Naam kandIdaat &

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

Gielbert, L. (Leo) (m)

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

Mesker. C. (Cees) (m)

Zilverberg, L. (Bartjan) (m)

van der Ree, A.H. (Ame) (m)

van Veen, A.E. (Anneke) (v)

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

Seriese. L. (Lennard) (m)

Kruit, R_ (Rik) (m)

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

Brouwer. A. (Aard) (m)

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

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

Boot, G. (Gerben) (m)

Scherbeijn. P.P. (Flip) (m)

van Burgel, D. (Dirk) (m)

Steegh, J.P.R.M. (John) (m)

Klok. 1.F. (les) (m)

Mout, P. (Piet) (m)

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

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

KaI}<man, R.C. (Raymond) (m)

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

Kievit, J. (Joost) (m)

Subtotaal Subtotaal

Totaal (1 + 2)



Lijst 8 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &

de Jong, W. (Wim)

Staat, B. (Bert)

Visser, M.L. (Thijs)

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

Grinwis, P.C. (Peter)

Houweltn9, A. (Adri)

van der Duijn Schouten, C.A. (Kees)

BreedveFd, J.S, (John)

P. (Peter)

Kardux, A.J. (Aren-Jan)

van der Linden, A. (Arie)

Lekkerkerk, F.J. (Frank)

van Gun. A.T' (Adrie)

Matze, J.K. (Johan)

P, (Peter)

Born, A.G.M. (Marco)

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

Stoop, T.A. (Teunis)

Totaal



Lijst 9 - ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Scheermeijer, H.J.P. (HarTy)

Verkaik, J.W. (Job)

Goeree, A. (Andie)

Schneider, W. (Willem)

Oostra, A, (Arjen)

Tanis - Keijzer, P.M, (Elma)

de Moed, M.J. (Rtni)

Houtman, E.E, (Erica}

den Hollander, D. (Dirk)

Tebrugge, B.J. (Bernard)

van Heemst. J.P.C. (Stan)

Hoek, G.M. (Gerto)

den Hartog, J. (Johan)

Pipping, C.M. (Conny)

Spaans, E.J.M. (Erik)

Bestman, D.J. (Dirk Jan)

La Rose, M.B. (Maikel)

Grinwis - Driesse. M.N. (Miranda)

van der Duijn Schouten, J. (Jacob)

Koornneef, M.C. (Marco)

Sies, S.J. (Setkin)

Robijn, P. (Piet)

Fröling - Kok, J.A. (Jantien)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

[

[

Totaal



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

Naam kandidaat &

van Zeijl. F,J. (Fokke} (m)

Kraaij, R. (Ruud) (m)

van der Heiden - van der Blom, B.J

(Bernadette) (v)

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

Troost, 1. (Ina) (v)

van Zeijl, B. (Bas) (m)

Totaal



Lijst 1 1 - BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &

M.N. (Maaike)

van der Eijk. P,J. (Piet)

Lagerwaard, J. (Han)

C. (Cor)

Wesdorp. M. (Michelle)

Vos, J. (Jan)

Wamaer, J,P. (Jan Pieter)

Oudijk, M. (Marianne)

Jacobs. P.E. (Petra)

Terlouw, P. (Peter)

Reedijk, D. (Dirk)

van den Brink, G. (GeuR)

Totaal



Lijst 12 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naarn kandidaat &

Canton, B, {Bart)

L.M. (Lisa)

van de Peppel, S. (Sabrina)

van Mierlo. R.N.Dvan

(Renate

S.E. (Suzanne)On

Lambinan, C. (Cees)

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

Faber, A. (Alex)

Bekkers, A. J.T. (Lydia)

Vol - van der Holst, D. (Danielle)

Groenewege, P.J.L. (Pieter)



Lijst 13 - J A21
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

dNaam kandidaat &

Roos, S.M. (Servaas) (m)

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

Meijer, P, (Patrick) (m)

van ZaaIen, F.P. (Frans) (m)

r81 hq iIih:O



Lijst 14 - GOUD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &

Struijs, J.P, (John) {m}

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

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

Totaal



Lijst 15 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &

van Buuren, M.J. (Meindert) (m)

Jansen, R. (Robert) (m)

M.E.J. (Marc) (m)

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

van der Velden, P. (Peter) (m)

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

Totaal

Stemburea u 3




