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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 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Stembureaugegevens tijdens stemmin o

Adíes/localre slembuÍeau
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l"g"u"n" in voor etke tocatie waar het stembureauVul voor een mobíel stembureau hieronder de
voor kiezers open is.o

Adreílocalre slembuíeau

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?
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Datum
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Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?
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oe tetting vond in het stemlokaal plaats

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie
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1. Stembureau, locatie en openingslijden
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachlbewijzen en kiezerspassen in bi A, B en C
Tel bi D de aantallen bíj elkaar op.

Aa ntal geldige stempassen

Aantàl qeldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

\f7
B p7
c

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

Tolaal aanlal gelelde stemmen ( E + F + G = H )

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

F /p
G

o

E ) 3)(

3. Aantal toegelaten kiezers

(D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal loegelaten kiezerc (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

/,2
Tel op +

H ó13
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachle
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

'd uee + Ga dan door naar rubriek 6.
E\)A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er zijn meer geteld

Mogelijke veNaringen voor het verschil
Vetmeld hierondet hot aanlal keer dal de onde$taande silualies zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vonnold hiercnder do andeíe ve*laringon en hel aantal keet dal deze situaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zirn minder stembil.ietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(varmeld hieronder de analele ver*laringeo en hal aanlal keeÍ clat cleze silualies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verl<laringen voor het verschil
Vermeld hiarondor hel aantal keet clal de ondo6laande situalies zich hebben voorgedaan.

Aantal keÍen dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
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Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

6. Bezwaren van kiezers

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en te ing?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oÍ zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moesÍ worden ontruimd, activiteiten in ot
rondom het slemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Etep! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens 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 ol blanco
verklaard, het resultaal van de telling wordt niet bekendgemaakt, hel 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 bezwaat? Noteer die dan ook.

Lgljp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

LglLgp! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9

Namen stembureau eden

</- <-/t t.r--,

/ -)-C,V

o

ó1.-L

o

8. Stembureauleden aanwezig b[ de telling

^4
1

2

3

4

5

6

7

1 l-u- zÍ,, I
2 Í
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Llslnummeíen L jslnaam

o

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

1 Water Natuurlijk C, ó
2WD +
3 Partu van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 2
4 50PLUS ) )

5 SGP-ChristenUnie 7
6 CDA (,

7 Ons-Platteland /
8 AWP voor water, klimaat en natuur 3

9 Partij voor de Dieren )

í0 Belang van Nederland (BVNL)

11 BBB q L
12 JA21 L v
13 GOUD ?

Totaal: I L 3
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Tettafetnummer

?E s

Naam

Tafelcontroleur

Coördinator telha]
(bij tetverschitten)

o

4 7

I H -(,aL q

I i"sbe I t Lttrci* Al'«

Tafe[teider



Pagina 2 van 18

Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummersterburearZE.s q
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) tL

1. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming toegelaten kie2ers ( A + B + C = D )

A S7S

o
B

c d

óss

Vul hierondar de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

E í

GAantal ongeldige stembiljetten

a

F (I

5

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

O Ja. Ga veÍdeÍ met rubriek 4

El Nee, maar het stembureau heeft een verklaÍing gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de ve«laringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewiizen (schíiftelijk of via ingevulde stem- of kiezeBpas) -v

o

2. Aantal getelde stembiljetten

Het totaalaantal geaelde stembilietten ( É+ F +G= H )

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zíin uitgebracht bii elkaar op.

2Z

IL

H t,

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

B. Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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NaaÍ aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeente[jk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen í7s
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

4.2

/ ss

o
C Ja. Ga verder met rubriek 4

C Nee, er zijn méér stembiljetlen geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers en het aantal getolde stembiljetten. Vermeld hoe

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

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

I

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd? t\

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt? I

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andeÍe verklaring vooÍ het verschil?
(vermeld hierondat de andeÍe verklaringen en hoe vaak et spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

D.2

ls het aantal loegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelíik?

Het aantal tot de slemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

§í Nee, er zijn mindeÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er minder geteld?
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4. Bij gecombine€rde st€mmingen

Ziin er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

! Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

a

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemm€n per lljst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurliik
Zet in elk vakie één cijÍer. Begln rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

o

s ?
Ivan Cappelle,

M.J (Josien) (v)

L
2

M E J. (l,Iargot) (v)

Hovingh,
E. (EIik)(m)

4de Boeí.
R.A. (Bens) (m)

5Huijgens,
FN J (Frank)(m)

3

Veldhuiisen,
C. (Chris) {m)

van der Zee,
H (Bieks)(m)

6

7

de Roon,
R.C.J. (Bobin) (m)

'10

8

I

Kolpa,
R J. (Ruud)(m)

Zwetsloot,
O.N (Otto) (m)

Neeleman.
A.J.C. (Aíian)(m)

12Doglerom
N (Klaas)(m)

I U
l3Schreudeí

E.A (Elske)(v)

14Clavaux.
MBW (Mark) (m)

t
15Oskam,

T (Im) (m)

16Biljoen,
|\,,1.H. (N4arvin) (m)

Bongers,
J (Hans) (m)

18iroratas,
B.A (Brigitte) (v)

19van Zoelen,
A.M (Agnes) (v)

cTotaal

-Et
)L

l2 |tt

l:lH
-r-

,1

17

L
l-

L

T 7



a cl
1Geselschap,

J H (Jock)(m)

2
2Habben Jansen

C. (Co0 (m)

3van Nauta Lemke,
J.C.L. (Jacqueline) (v) t

4Jumelet,
V J.A (Vincenl) (m)

5de Hoog,
J (Jaco) (m)

6Sikkens.
D.É. (Daniël) (m)

7KreefÍt.
M.A. (Mick) (m)

8van Hor,
D.H (Dick) (m)

Timm-
van Buitenburg,
K.C. {Karin) ív)

I

3
10Gerretsen.

A.M.D. (Annemarie) (v)

1lKolster,
J.S. (Jeroen)(m)

12van den Erjnden,
P.F.J. (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

Totaal

.t

I

I

I

Ffol



iI

1
2Hazelebach.

A (Arien)(m)

I
..,
.\

3Heinecke.
J H. (Anneke) (v)

1
4Klappe.

A L (Laurens) (m)

Ll
5van deí Boor.

w.A F. (wim) (m)

L
6van Duin.

M J (Menno) (m)

q7Goudriaan-
de Vries,
G J. {Gerio)(v)

IFox,
D.W. (David)(m)

9Derickx,
C.L (Coen) (m)

r0van der Graaf,
C. (Cees)(m)

,L11Beckhurs,
H (Helmul) (m)

5t2Beek
B G (Bob) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 7 van 18

o

o

Totaal

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

van Heemsl
w B (wrm) (m) ïl

Tarra



a .f
)

IValk,
H (Jel) {v)

.12Mulder.
J.w (Joke) (v)

3Díenthen,
J (Hans)(m)

I
4l\4osch

A.S. (DÍies) (m)

7
5Verkoelen.

PJ.H.D (Ellen)(v)

Lijst 4 soPLUS

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 8 van 18

o

o

Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts , mel het laatste cilÍer.

tt

Totaal V,4



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

van der Spek.
[/ C. (Maílin) (m)

26

van den Bergh-Kempenaaí,
M. (Greet) (v)

2 van der Weode.
A (André)(m)

van der Ham.
J W (Jan wrllem) (m)

3 de Leede,
J. {Jan)(m)

2A

Heijboer,
J P (Pieter) (m)

29

Blokland.
J (Hans)(m)

30

o

o

j
\

)

1L
Gíoenendijk-de Vries
H.A. (Hilde) (v)

de Jong,
N,4 J (tr4ad-Jan) (m)

van der Slik.
H.J. (Helmert)(m)

10

12

4

5

7

8

9

Spoelska,
S.T. (Sipke) (m)

Hoogendoorn
J (Koos)(m)

van der Boest.
B. (Bart)(m)

Schippeís,
J A (Jan)(m)

Oosteíwijk,
C.A. (Marco) (m)

van Midden.
PJ {Piet) (m)

Grauss.
M K A (Michiel)(m)

Verdoes.
W J (Willem-Jan) (m)

13

14

't5

Weijeís,
J.w. (Wim) (m)

l6Nieuwenhuizen.
Él L (Fredeíique) (v)

Wassink.
H.W (Erik) (Ín)

I

Bruin.
A S.J. {Alexande4 (m)

18

19

21

20

Pool,
H (Henri) (m)

den l.lil,
J (Jan) (m)

de Vries.
W A. (Walteo (m)

22de Waal-
van Asperen,
M.M. (Maria) (v)

Vente,
A J. (John)(m)

van der Lee.
W (Wim) (m)

23

24

25van den BeÍg,
C.P.W (Peteo (m)

I
Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cilÍer.

11

17

1

1

den Hollandeí,
L. (Bens) (m)

6

l

I

T IldI



1Visscheí,
T. (Teun) (m) l

2van Leeuwen,
H.G M. (Hans) (m)

Kousiouri,
C. (Christina)(v) 7

4Huizinga
J. (Jos)(m)

5Pronk.
M.C. (Maraeke) (v)

6

7Benaíd,
A. (Arjan)(m)

8de Leeuw,
A.J. (Arnold) (m)

von MeijenÍeldt,
FH. (Frits) (m)

10

B G. (Saskia)(v)

11Oosterlaan.
A.A. (Arnold)(m)

Verbeek,
J.A. (Jan) (m)

13Laíooij,
K (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht,
E.C. (Christine) ív)

15Zijlstra,
W. (wybe) (m)

16Gerts,
T.M.B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I uTotaal

,f

Slappendel,
F.E. (Fred)(m)

9

12



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. U van 18

zel in elk vakie één ciiÍeÍ. Eegin rechts , met het laalste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Boer .1
1

de Jong,
D,

2

Stolk
JP

6

Heuvelman,
c H l\,4

7

ZiideAaan. 8

o
de Vreede,
J.J,

Koolhaas-
van den Ban
TCG.

10

Kok, 11

o

26VeÍhagen.

van der Spek,
D

29

30

Verdoold,

Olieman,
J.J,

Scheeí

32

Oudijk
c

van der wel,
J.C

Knolle,
J

34Slingerland,
J,

Z
3

4

Biemond
T,

de Jong
tc
Boender,
WC

3
12Slob-Verburg

13

'14

N4ostert.
DH

Verduijn,

Vonk NoordegraaÍ
J

15

16

17

'18

19

Janse n

H

20

21

22

24

25

Ooms,
JC

van den Heuvel.

Koelewiin
H,J

Bos
HH

de Johg,

de Groot,
A J,

de Jong,
PP

Zuidbíoek
B

Reijm,
P

Subtotaal 2

+
5

1

l

-----r----
[[Ta

ï

I

+

-t

lZ

l

ISubtotaal 1

Tolaal (l + 2) -T
__t



I I
2Kors,

l. (lvo)(m)

3Boks.
G M. (Gerard) (m)

4van Zeijl,
W.J.M. (Hans) (m)

5van Berkel,
C [I C (lnge)(v) I 1

6Krol,
A N (Nelleke) (v) 7

7van Zeiil.
K S (Kflsta)(v)

'+
=

8Mughal,
A (Aíoen) (m) \
Twigl,
A.P (Paul) (m)

l0Muldeí.
J.G (Joost) (m)

11Smit
J.J. (John) (m) I

12Smil-Baggeís
G (Geke)(v)

13Knuistingh Neven,
R. (Buben) (m)

Liist I AWP voor water, klimaat en natuur
Zet ln elk vakje één ciiÍer. Begln rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Welter,
A.B. (Lex)(m)

o

o

Totaal
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1

r-[Fl-f



( ó
1Ro2ema,

J.G. (Jaap)

1)
J §

2Jansen,
E G J. (Linda)

,)
J

3Ventevogel,
TC (Tommy)

L (
J

4Coskun,
Z P (Pinao

2
5van der waÍt.

W.A. (Tony)

7
6

B J. (Bobert Jan)

I7van deí Kemp.
Ni (Madelon)

3
8de Jong,

C.D M (Carnen)

Mol,
D (Oaan)

r0van der Laan.
J (Jaspeo

I't1
ong,
J J C.K. (Johan)

12van Ïenhoven-van der
Hoeven,
J (Jeroen)

13van Geest
F (Frank)

14Maaíseveen,
N4 C {Marco)

't5
Minasian,
A (Aímen)

I
16Swaans,

t'/.L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

I I a

I t7

---f----1

I ro.""'I



I
Bogovac,
S. (Slobodan) (m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 14 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

1

l

rl.t -l



4L
1de Haarj,

N.M W. (Nickr) (m) tl
2de Jong,

N4.J (Marielle) (v)
L{ 3

3Bogaard,
A (Arie) (m)

I
4Nieuwenhuis.

C J. (KeesJan) (m)

I
5de Vos.

P. (Peka) (v)

Oudijk,
P (Paul)(m)

7Meerkerk
G.J (Jack)(m)

I
IMulder.

A J. (Arjan) (m)

9Speksnijder,
J (Jan) (m)

10Koetsier,
H J.P (Hendrik)(m)

11Irerks,
A J.M (Ad)(m)

cJ
12Oosterom.

C P (Niels) (m)

Liist 11 BBB Pag. 15 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3 2

I

Totaal l



j ó
1Bíeet.

M C (Marcus) (m)

2Smits van Waesberghe
R.PM (Raymond)(m)

3Lens van Rrjn.
J M (Dennis) (m) Í

5

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaalnummèt

Sandmann.
M.PC. (Matthijs) (m)

4

o

O

I

Totaal [T [.]-]



5
'|

Oosthoek.
B.H.J. (Raoul) (m)

2Lammerlink.
A.G.H M. (Ton) (m)

I
3Weermeier.

D.Y (Dianca) (v)

4de Man,
A.A. (Aad) (m)

Liist 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

tr

Totaal tl )À
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ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lÍst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andeÍzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

D Nee

o

o

D Ja -> Vul de navolgende tabel ín en geef zo mogelijk een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
dooÍ
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
slembureau

Reactie qemeentelijk stembureau op het verschil

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen


