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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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembu reaugegevens tijdens stemminq

Dag Maand Openingslilden (van - lol)

bJ
AdÍes/localie slembureau

AdÍes/locate slembuíeau

Lo t 3 ,ll J C) r6
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatíe waar hel stembureau
voor kiezers open is.o

Dag Maand Op€ningslrjden (van - lol)

LU [tllólDatum
5 j0-) ?_r ö

a
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschÍijving locatie:

Lue t U'

III

sl6mburcau

[7-il

í b Stembureaugegevens tijdens !g!l!.ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaar Trld (van-lol)

I
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT 1:

11

o SHIFT 2:

Houd pet stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

AenwezE op hel slembureau
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldíge stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geld i9e stempassen

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

Aantal geld ige kiezerspassen

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

§ à35
B 3l
c ( )

\ o

4. Aantal uitgebrachte stemment
U gaat nu de stembiljetten telen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk 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 onqeld ige stembiljetten

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.

E qr1

o

F 1
G

\r&

o

Aantal blanco stembiljetten

,/)

H



Pag. 5 van 10

5. Verschil tusson het aantal toeg€laten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, ondedeelD) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubiek 4, onderdeel H)?

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hieronder hel aanlal keer dal da onderslaande silualies zich hebben vooÍgeclaan

o
Aantal keren dal er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercnder de anderc veklatingen en het aantal keet dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hiercndet hol aantal keer dat do ondorslaande situaties zich habbon voorgedaan

ot-

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd 1

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(varmeld hieronder de andere ve*latingen en hel aanlal keeí dal deze situalies zich hebben vooígedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil 1

Er zrn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld
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Hebben aanwezige kiezers bezwarèn 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 lelling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

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

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofb'ljzonderhedeno
Waren er onregelmaligheden of bijzonderheden tijdens de slemming en telling?
Voorbeelden: een of meer slembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, acliviteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijí de onregetmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,gtgp! noteer geen persoonsgeqevens van kÍezers.

O n regelmatig heden en bijzonderheden

té Lt( (t

6. Bezwarèn van kiezers
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

Lglgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeÍvolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9

.rn àn\\() C
Namen slembuÍeauleden

o

p

o

1

2 nAro,] Arr o) 
^Art 

rk,'í-\

3 Àa-.' '3i\{Al^

4

5

6

7

1

2 (l -\ \\/.r^ UrrL
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

LrjslnummeÍ en Liislnaam

a

1 Water Natuurlijk

2WD

3 PartU van de Arbeid (P.v.d.A.)

5 SGP-ChristenUnie

6 CDA

7 Ons-Platteland

I AWP voor water, klimaat en natuur

I Partii voor de Oieren

í0 Belang van Nederland (BVNL)

11 BBB

12 JA21

í3 GOUD

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

Totaal: III

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

4 sOPLUS

-T-[
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

o Teltafelnummer

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

6 3

\ol/'
a(-.-

l( C)

h. lAc rott)?

Dee[ B

In te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlago in.

Nummer stemburea " 6 3
L."Lar;rnl b't

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 3q3
37B

o
Het aantal aot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G

) Het totaalaantal getelde stembilieaten ( E + F + G = H ) ÉlFt Lrjz
' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bii elkaar op

ls het aantal toegelaten kjezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembil.letten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Ja. Ga verder met rubÍiek 4

El Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven vooÍ het verschil. Vul hieronder het aantal stembilietten in dat meer

of minder is gat€ld, en neem de vgÍklaringen oveÍ. Ga daama verder met rubriek 4

c ö

F 7

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

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

1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige yolmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezeBpas)

Aantal geldige kiezerspassen

o qiö

2. Aantal get€lde stembifietten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat lW1L(23
4.^

tr Nee, er is een onverklaard veíschil. Ga verder met het veNolg van rubriek 3
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

8.2

c.2

ls het aanlal toegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

o
E Ja Ga verder met Íubriek 4

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn eÍ minder geteld?

Verklaar hot verschil tussen het aantal toegelalen kíezerc en het aantal getelde stembiljeften. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Ér kan meer dan één verklaing zijn.

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

LNee, er zijn mééÍ stembil.ietten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

a
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het verschil?
(vormeld hiercnder de anderc ve*laingen en hoe vaak er sprcko van was)

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het veÍschil? Z

Hat aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

4.2

o.2

-y

P)



Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

Nee

! Ja, er zUn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
vezegeld en overgebracht naaÍ het college van buÍgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

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

o

(Athankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o
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4. Bij gecomblneerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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o

o

1van Cappelle,
M J. (Josien)(v) q 4

2 I 1-l

4/^
3Hovrngh,

E. (Erik)(m)

4de Boer.
R A. (Rens) (m)

5Huijgens.
F.N.J (Frank) (m)

6Veldhuijsen,
C. (Chíis) (m)

7,!an det Zee,
H. (Bieks) (m) 3
Kolpa.
B.J (Buud) (m)

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

8

9

Zwetslooi
O.N (Otto) (m)

Neeleman.
A J.C. (Arjan) (m)

't0

11

12Oogterom,
N. (Klaas) (m)

L13Schíeuder.
E A (Elske) (v)

14Clavaux.
I'ilBW (i/'lark)(m)

15

4
Biljoen,
iLH. (Marvin) (m)

Bongeís,
J. (Hans)(m)

4
I\,4oratis,

B A. (Brigine) (v)

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

't8

19 I

Totaal

Kwee.
M.E.J (Margot) (v)

Oskam.
T (Tim) (m)

l

16

17

ME



Geselschap.
J H. (Jock)(m) 1 7

2Habben Jansen,
C. (Cor) (m) 3

6
3van Nauta Lemke,

J.C.L. (Jacqueline) (v)

4Jumelet.
V J.A. (Vincent) (m)

5de Hoog,
J. (Jaco) (m)

6Sikkens.
D.E. (Daniél) (m)

7Kíeetft.
M.A. (t!,lick) (m) 4

8van Hol.
D.H. (Dick) (m)

ITimm'
van Bu(enburg
K C {Karin) (v)

10Gerrelsen.
A M.D (Annemarie) (v) L

11Kolster.
J.S. (Jeroen) (m)

12van den Eijnden,
PF J. (Paul) (m) L

Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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o

o

1Totaal

1

ts



7
L

4 a3Heinecke.
J.H. (Anneke)(v)

4Klappe,
A.L (Laurens) (m) 3

5van deí Boor
W.A F (wim) (m) 4

6van Duin.
M.J. (Menno)(m) 4

7Goudriaan-
de Vries.
G J. (Gerio) (v)

8Fox,
D.W. (David) (m)

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

10van der GíaaÍ.
C. (Cees)(m)

Beckhurs,
H. (Helmut) {m)

12Beek.
R.G. (Rob) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

van Heemst,
w.B. (wim) (m)

Hazelebach,
A (Aíien) (m)

1 ,l

_n

l
l4-ltl

)4

Ë

I Eu|"*' I



,|
Valk,
H (Jet)(v)

4L ê
2Mulder.

J W. (Joke) (v)

3Díenthen
J (Hans) (m)

4[rosch,
A.S. (Dries)(m)

5Verkoelen.
PJHO (Ellen)(v)

Liist 4 soPLUS
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

a

4
l

1

Totaal t m



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met hel laatsle cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

van der Spek,
l/1 C. (N4artin) (m)

van den Bergh-Kempenaaí
M (Gíeel) (v)

21

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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1

o

o

Pool,
H (Henri) (m)

26den Hollander.
L (Flens) (m)

2Ade Leede
J. (Jan)(m)

29Heijboeí,
J.P (Piete0 (m)

30Blokland.
J (Hans) (m)

+
1

3van der Ham,
J.W. (Jan Willem) (m)

Spoelstía,
S.T (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J. (Koos) (m)

van der Roest
I (8art) (m)

5

6

Groenendijk-de Víes.
H A (Hilde)(v)

Oosterwijk.
C.A. (Marco) (m)

7

8

I

Schippers,
J A (Jan) (m)

van l\,lidden,
PJ (Piet) (m)

de Jong,
N,.J. (MaÍl-Jan) (m)

10

11

12van der Slik,
H.J. (Helmert)(m)

13Weijers,
J.W. {Wim) (m)

14Grauss,
M.K.A. (Michiel) (m)

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

Nieuwenhuizen.
F.l L (Frederique) (v)

15

16

LBruin,
A.S.J. (Alexande0 (m)

17

19

20de Vries.
W A. (Walle4 (m)

Wassink.
H.W. (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan)(m)

22de Waal"
van Asperen,
M.l',4 í[.4aria) (v)

23

24

25

Vente,
A.J. (John) (m)

van der Lee.
W. (Wim) (m)

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

,|

4

van der Wende.
A (André)(m)

E

t8

van den Berg,
C.PW. lPeter) (m)

l 
-]

-----f-----

lI

ll
I l

5E
Subtotaal 1 m



Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls , met hel laatste ciiÍer.
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o

o

1 L
,|

Visscher,
T (Teun) (m)

van Leeuwen,
H G.N4 (Hans)(m)

3Kousiouri.
C. (Christina) (v)

.Z

4

Pronk.
M C (Marieke) (v)

4

5

6

7

Slappendel,
F E (Fred) (m)

BenaÍd,
A. (Arjan)(m)

Huizjnga,
J. (Jos) (m)

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

Ivon Meijenfeldt,
F.H. (Frits) (m)

B G (Saskia) (v)

Oosledaan.
A A (Arnold) (m)

10

11

12Verbeek.
J.A. (Jan) (m)

13Larooij,
K. (Kees) (m)

r4Eskes-
van Utrecht.
E.C. (Chíistine)Ív)

't5
Zijlska,
W (Wybe) (m)

l6Gerts.
T.tí.8. (Dorenda) (v)

0

Lijst 6 GDA

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

3fr
2

+_

t!

Totaal ,lc



Liist 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één cljÍer. Begln rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen,
A J,

26

27

o

o

28Veídoold

29Scheer,

31

30Olieman
J.J.

Oudrjk,
C

Knolle,
J, 4

33van deí Wel,

34Slingerland,
J.

31

2

3

Boer

de Jong
o

Biemond,
T,

4de Jong
IC

5

6

Boender
WC,

Stolk
J,P

Heuvelman
C.H M

7

8Zi)deílaan,

Ide Víeede
J.J

10Koolhaas-
van den Ban
T,C G

't'l
Kok.

Slob-Veíbuí9, 12

't3
N4ostert

DH
'14Verduiin

15Ooms
J.C.

Vonk Noordegraaí,
J.

Jansen
H

18van den Heuvel,

19Koelewiln,
HJ

20Zuidbroek,
B,

21

22

23

24Rerjm
P

de Jong,

de Gíool.

25de Jong
PP

Totael (1 + 2)

van der Spek,
Dl

l

I
i

L

l

16

Bos.
H,H

t] ] ESubtotaal 1 Subtotaal 21<

m



1Welter,
A R (Lex) (m) I (,

2Koís,
l. (lvo) (m)

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

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

3
5van Berkel.

CMC (lnge) (v)

6Krol
A.N. (Nelleke)(v)

7van Zeijl.
K.S. (Kíista)(v) I

8Mughal,
A. (Aíoen) (m) 5

ITwigt,
A.P (Paul) (m)

10l\4uldeí,
J.G (Joost) (m)

11Smit,
J.J. (John) (m) 4

12Smit-Raggers,
G. (Geke)(v)

1
13Knuistingh Neven,

R. (Ruben) (m)

Lijst I AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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1 (,1Bozema,
J G (Jaap)

Jansen,
E.G.J (Linda) c
Ventevogel,
T.C. (Tommy) 1

bCoskun,
Z P (Pinat)

5van deí Warl.
WA (Íony) 1

,t6

R J. (Robeíl Jan)

7van der Kemp.
M. (Madelon)

8de Jong.
C D M. (Carmen)

N.4ol.

D (Oaan)

10van deí Laan,
J (Jaspe4

1long,
J.J C.K (Johan)

12van Tienhoven-van der
Hoeven.
J. (Jeroen)

van Geesl
F. (Fíank) L

14Maaíseveen.
N,l C. (Marco)

15[Ànasian,
A. (Armen)

1
16Swaans,

[r.L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatstè cijÍer.

o

o

3 6Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

2
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Bogovac,
S. (Slobodan) (m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één cijler Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Oosterom.
C.P (Niels)(m)

12
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o

o

3 cde Haaii,
N.M.w (Nicki) (m)

de Jong,
M J. (irarielle) (v)

1

2 j o
3Bogaard,

A (Arie) (m) 4
4Nieuwenhuis

C J. {KeesJan) (m) 4
5de Vos,

P (Petra) (v)

6Oudiik,
P (Pa'rl) (m)

I
Meerkerk.
G J (Jack) {m)

Mulder.
A J (Arjan) (m)

7

I

9Speksnrjder.
J (Jan)(m)

10Koetsier,
H J.P (Hendrik) (m) 4
Meíks,
A J.M (Ad) (m) 3

Totaal

11

T-[617



Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Pag. 1ó van 18

o

o

,|
Breet,
M.C. (Maícus) (m)

4
/-

,7
t-

4
2Smits van Waesberghe,

R P[4 (Baymond) (m)

ILens van Rijn,
J M (Dennis) (m)

Sandmann.
M.PC (Matthijs)(m)

3

4

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Totaal [[El7



Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , met hel laatste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

a1fOosthoek.
B.H J (Raoul) (m)

Lammeítink.
A.G.H M (Ton) (m)

1

2

33Weeímeieí,
D Y (Dianca)(v)

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

4Totaal a
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ls er voor een of meer lísten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze li.ist uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooÍ het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

o

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lrsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

lf Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaing.

Lijstnummer en
-naam


