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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

Adres/localre stembureau Dag Maand Openingstrlden (van - tol)

C 1 0t J0 )t bD

o
AdreVlocalie stembureau Daq Maand

í b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ T,jd (van ' lot)

l5 r.r I LVL 1-t ()L

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ts Oe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

I IJ OJ

II
IT

n-661

í. Stembureau, locatie en openingstijden

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

Openingslijd6n (van - tol)

Datum; L

r-[t
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Aantal geld ige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kieze rs 5

Aantal geldige kiezerspassen

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

?oo
B 7o
c o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o
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

Aa ntal bla nco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Ve*laar dal op de volgende pagina.

E 15\

Tel op +

f 68
o

F I

G

3. Aantal toegelaten kiezers

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

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

D 1+o

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

D iVEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
B JA ) Verklaar dan hierna het verschil/ door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelíjke vo aingen voor het verschil
veineld hierondat het aantal keet dal do ondeÉtaande silualies zich hebben vooígedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(venneld hietundeí de andeíe vei<laringon on hal aanlal keet dat deze silualies ?ich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld L
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vormald hieronder hol aanlal kaer dal de oncléÍstaande situalios zich hobbon voorgodaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljel niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercndet de anderc veíklaringen en hol aanlal keer dat dozo silualies zich hebben voorgedàan)

Ö ,^. ,*^(L., .., ^(L " ...

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschll tussen hel aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Vooheelden 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 onterechl geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaal van de telling 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 ís met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op hel bezwaat? Noteer die dan ook.

EËgD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

o
Warcn er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: 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 stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Cr íÍ (( vl TY\
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Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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8. 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.

4!gË U vult ín rubriek I alleen de namen in.
Veívolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

Namen stembureau ede.

)

o

o

I

2

3

4

5

6

7

1 Y\ P.,.,^^

MI2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Litslnumme.en Lijslnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Water Natuurliik I ) I

2WD q (+

3 PartU van de Arbeid (P.v.d.A.) t I ö
4 5OPLUS ')

J o
5 SGP-ChristenUnie I ('

6 COA l:)

7 Ons-Platteland s
I AWP voor water, klimaat en natuur 6 -)

I Partii voor de Dieren í q a)

10 Belang van Nederland (BVNL) I I

,I I BBB 5 U

12 JA21 I o

í3 GOUD 1

Totaal: 't t I

l

__l

I
-l
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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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=À=

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Tettafelnummer

a7{

Naam

Tafetleider

Tafelcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschitlen)

o

6 6

f, c fl.s

\.
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor olk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembuÍeau L6
Locatie stembureau (indien het een mobiel stombureau betrefr, vult u dat in)

o

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het goces-vetbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

c U

//6

2. Aantal getelde stembiljetten

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

openbaar lichaam.

Aantal stembiljeften met een geldige stem op een kandidaat E 7rs

Aantal ongeldige stembiljetten

F /2
G

o Hea totaalaanaal gelelde stembilietten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallan slemmen díe op elke liist ziin uitgebncht bii elkaar op

3

77L

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantat getelde stembiljetten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubÍiek 1 onder D) en het aantalgetelde stembiljetten (rubnek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

Nee, maar het 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 verdeÍ met Íubriek 4

E Nee, er is een onverklaard veÍschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

1. Aantal toegelaten kiezers

/oct
a ío

o

Aantal blanco stembiljetten

H
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Naar aanleiding van het geconstateeÍde 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 sternpassen 4,2 '?oo
8.2 'r o

c.2 c
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

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

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

fl Ja Ga verder met rubriek 4

o )l Nee, er zÍn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
a

S Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veïneld hieíondet de andere vefulaingen en hoe vaak et spruke van was)

(rnw,ll,acuhc-

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

co.2

.Àt

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

2-
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4. Bij gècombineerde stemmingen

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

Nee

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

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

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

Noteer hier het aantal stembiljeften, dan wel slempasse n, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

a

1van Cappelle,
M J (Josien) (v) lJ í

2Kwee,
M.E.J (Margol) (v) J 4

3Hovingh,
E (Erik) (m)

+

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

Huajgens,
F N J. (Fíank) (m)

4

5

6Veldhuijsen.
C (Chíis) (m)

7

8

Ide Boon.
R C J. (Bobin)(m)

10Zwetsloot.
O N. (Otto) (m) 3
Neeleman,
A.J C. (Arjan) (m)

12Dogterom,
N. (Klaas)(m)

13Schíeuder,
E.A (Elske)(v)

l4Clavaux,
M B W. (Mark) (m)

15Oskam,
T (Ím) (m)

16Brljoen
M H. (Marvin) (m) I

17

18Moratis,
B A. (Brigine) (v)

't9
van Zoelen,
A M. (Agnes) (v)

IlL|ql

van det Zee,
H. (Rieks) (m)

Kolpa,
R J (Ruud) (m)

iBongers.
lJ. (Hans) (m)

íí

Totaal



5 í
1Geselschap,

J.H. (Jock)(m)

Habben Jansen.
C (Co0 (m) J

L/
3van Nauta Lemke,

JCL (Jacqueline) (v)

4Jumelel,
V.J.A. (Vincent) (m)

5de Hoog,
J (Jaco)(m)

J

.Z

d
6Sikkens.

O E (Daniél) (m)

7Kreettl,
M.A (Mick) (m)

8van Hof,
D H. (Dick)(m) 2
Trmm-
van Ruilenburg,
K C (Kaíin) ív)

Z
10Geríetsen,

A.t!,1.D. (Annemarae) (v) I
Kolsteí,
J.S (Jeroen) (m)

12van den Eijnden
PF J. (Paul) (m) /

Lijst 2 VVD
zet in elk vakje één cijÍer. Begin Íechts, mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

J

11

Totaal n



I 6
2Hazelebach

A. (Arjen)(m)

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

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

5van der Boor.
w.A É (Wim) (m)

6van Duin.
M J. (lrenno) (m)

7Goudíiaan-
de Vries.
G.J (Gerio) (v)

I
IFox.

D.W (David) (m)

IsOerickx.
C.L (Coen) (m)

10van der Graat,
C. (Cees)(m)

't1
Beckhuis,
H (Helmut) (m)

t_12

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakie één cijter. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Heemsl,
W.B. (Wim) (m)

Pag. 7 van 18

O

o

1

l

I Beek.

I 
n o. tnouy 1.y

A
1

_T

Totaal t-[,-| 8



7 o
1Valk,

H. (Jet) (v)

2Mulder,
J.W (Joke)(v)

,L

3Drenthen,
J. (Hans)(m)

4Mosch,
A S. (Dries) (m) I

5Verkoelen,
PJ H.D. (Ellen) (v) í

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

-1 oTotaal



Lijst 5 SGP-ChristenUnie

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Spek.
t/ C (Martin)(m)
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van den Beígh-Kempenaar
M. (Greet) (v)

Spoelstra,
S T. (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J (Koos) (m)

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Blokland.
J (Hans)(m)

4

5

6

7

30

van der Roest
B (Bart) (m)

Schippers,
J A (Jan)(m)

o

o

de Vries
W A (Walter) (m)

Pool,
H (Henri) (m)

20

21

den Hollander
L {Rens) (m)

van deí Wende.
A (Andíé) (m)

26

27

28de Leede.
J. (Jan) (m)

29Heajboer,
J.P (Pieteo (m)

t
t

3van deí Ham,
J.W. (Jan Willem) (m)

8Groenendaik-de Vries.
H.A (Hilde)(v)

9Oosterwijk,
C A (Marco) (m)

10van Midden.
PJ (Piet) (m)

11de Jong,
N,l.J. (Mart-Jan)(m)

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

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

14Grauss.
M.K A. (Michiel) (m) I
Verdoes.
W.J. (Willem-Jan) (m)

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

't5

16

17Wassink.
H.W. (Erik) (m)

18den Uil,
J. (Jan) (m)

l9Bruin,
A.S.J. (Alexander) (m)

/

22de Waal-
van Asperen,
M N4. (Maria) (v)

Venle,
A J (John) (m)

van der Lee.
w (Wim) (m)

24

25van den Berg,
C.PW. (Pete0 (m)

Subtotaal 2

bTotaal (1 + 2)

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

1

l,
[-]I
I

T

TT ISubtotaal 1 lE
------r------T



/
ÍVisscheí.

T. (Teun) (m)

2

H G M (Hans)(m)

/
3Kousiouri.

C. (Christina) (v)

4Huizinga,
J. (Jos) (m)

5Pronk.
M C (t\ilarieke) (v) J

6Slappendel.
F.E. (Fred) (m)

7Eenard
A (Arian) (m)

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

Ivon Merienfeldt.
F.H. (Frits)(m)

't0

B G. (Saskia) (v)

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

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

l3Larooii,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht,
E.C. íChristine) (v)

15

16Gerts,
ÍM.8. (Doíenda) (v) 2

Liist 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍèr. Bègin rechls , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

o

Zijlslra,
w. (wybe) (m)

-



Liist 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechls, mel het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 11van 18

o
Slingerland
J

34

o

26Verhagen

van der Spek
D

2AVeídoold.

29Scheeí.

30Olieman,
J J,

31

32Knolle
J.

van der Wel,
J.C.

1Boer
J

2de Jong,
D

3Biemond
T,

4de Jong,
t.c.

5

6

Boender
WC

Slolk
JP

7Heuvelman,
C,H.M,

IZijderlaan.

de Vreede.
JJ

10Koolhaas-
van den Ban
ÍC G

11Kok.

12Slob-Veíbuí9,
tvt

13Mostert
DH

14Verdurjn,

15Ooms,
J,C,

Vonk Noordegraat,
J.

l6

17

Jansen
H

18

19Koelewijn
H,J

20Zuidbroek.
B.

21

22

Bos,
HH

de Jong,

23

24

de Groot,

Reijm
P

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

de Jong.
PP

25

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l
Oudijk.
c.

l

8"""*-"
AA

l

l
a

ISubtotaal 1 [-E



1Welter.
A.R. (Lex) (m)

2Kors,
I (lvo) (m)

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

4van Zeijl
WJ [I (Hans) (m)

I o
5van Berkel

CMC (lnge) (v)

6Kíol,
A.N. (Nelleke) (v) t/

7van Zeijl.
K.S. (Krista)(v)

8Mughal,
A. (Aíoen) (m) ?

9Twi9t,
A.P (Paul) (m)

10Mulder,
J G (Joost)(m)

11Smat,

J.J. (John) (m)

12Smit-Baggers,
G. (Geke) (v) I

I
13Knuistingh Neven,

R (Ruben)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

2_{

tlgTï

T

Totaal



1Rozema,
J.G. (Jaap) J z

) I2Jansen.
E G J (Linda)

3Ventevogel,
T C (Tommy)

4Coskun.
Z P. lPina() I \

5van deí Warl
W A (Tony)

6Vonk.
B J (RobertJan)

7van der Kemp.
M (Madelon)

I

9Mol,
D. (Daan) I

2
10van der Laan

J. (Jasped

11ong,
J J.C.K. (Johan)

12van Íienhoven-van deí
Hoeven.
J (Jeroen)

13van Geest.
F. (Fíank)

14I\,4aarseveen.
[,4 C ([/arco)

I\,4 in asian ,

A (Armen)

f16Swaans,
M.L (Louise)

Liist 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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n ÉTotaal

rf "t

lde Jong.
C D M (Carmen)

15

r_

Í



4Bogovac,
S. (Slobodan) (m) i

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal

I

I,E



Lijst 11 BBB
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste cijÍer.

Naam kendidaat &
kandidaatnummea
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1de Haaij,
N.M.w. (Nicki) (m) 2

2de Jong,
M.J. (Maíielle) (v) I
Bogaard,
A. (AÍie) (m)

4Nieuwenhuis.
C J (Keeían)(m)

2
de Vos.
P {Petra) (v)

Oudijk.
P (Paul) (m)

5

6

ÀIeerkerk.
G.J (Jack) (m)

l\4ulder
A J (Arjan) (m)

9Speksnijder,
J (Jan)(m)

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

íltMeíks,
A J.M (Ad) (m)

12Oosterom,
C.P (Niels)(m)

Totaal

A

7

8

T- M



1Breel,
M.C. (Marcus) (m) 2 .7

2Smits van Waesberghe,
B PM (Raymond) (m)

3Lens van Rijn,
J M. (Dennis) (m) 0

4Sandmann
M PC (N,larthijs)(m) "t

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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,|
Oosthoek.
R H J. (Raoul)(m) r

I2Lammertink.
A G H M. (Ton) (m)

3Weermeier.
D Y. (Daanca) (v) I

4de l\,4an

A A (Aad)(m)

Lijst 13 GOUD
zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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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 andezÍds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

Nee

O Ja -> Vulde navolgende tabel in en geeÍ zo mogelijk een verklaing

o

o

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil


