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a In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023

I
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Stembureaunummer
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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

Adíes/locali6 stembureau

t 5
Dag Maand

o']

Dag Maand

Openingslilden (van - lol)

O} )o oo

o
Adres/localre slembuíeau Openingslijden (van - lol)

a

í b Stembureaugegevens tijdens !g!!j!g (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op [jstniveau) plaats?

DaS Maand JaaÍ Trjd (van _ lol)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

oZj 2t

í. Stembureau, locatie en openingstfiden

1a Stembureaugegevenstijdensstemmino

\5
Vul voor een mobiel stembureau híeronder de gegevens in voor elke locatie waar hel stembureau
voor kiezers open is.

[-T-t
[-T-t

[-T-t

[-T--
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2. Aanwezigheld stembuÍeauleden

Aanwezig op hel stembureau:

Dag Maand Jaar
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Vul hietonder de aantallen geldige stempassen. volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bíj elkaar op.

Aantal geldige stempassen 4q r-.
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

B
Í ( I

c L.!

lo<6

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

a

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen ín en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aa ntal ongeldige stembiljetten

E totl
F t 

'.-1

G ( (-,

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

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

C

3. Aantal toegelaten kiezers

D

Aantal blanco stembiljetten

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

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

tr /VEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
WJA ) 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 *

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil

lvermeld hiercnder de anderc ve*laringen en hel aantal keer clal cleze siluaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

EÍ zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel slembilietten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaringen voot het verschil
Vemeld hieronder het aanlal keer dal do onderstaande situalios zich hebben voorgedaàn

ts-

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vemeld hierondet de andere verklaringen en het aantal keer dal dezé situaties zich hebben voorgedaan)

Mogelijke verklaingen voor het verschil
V6rmold hierondet het aanlal koot dal de onderctaande silualios zich hebben vootgedaan.

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

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voofueelden: een of meer stembureauleden waren te laat oí zíjn niet gekomen, de stombus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, actíviteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden 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 tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig oÍ blanco
verklaard, het resultaal van de telling wordt niel bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

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

Lgljjp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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.

r!C<c-1 L,\
Namef stembureau eden

Su(
a (LU t L

P B,evare

( U)e-^-er<s

o

VeNolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek L

1

2 (

3 H
4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lilstnummeí en Lrlshaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Water Natuurliik L + tÍ

I í 1
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) I ) tP

4 sOPLUS )t- )
5 SGP-ChristenUnie L (r

6 CDA ) )-
7 Ons-Platteland I
8 AWP voor wateÍ, klimaat en natuur ? C

I Paíii voor de Dieren I f q
'10 Belang van NedeÍland (BVNL) ( )

11BBB 3

12 JA21 3 o

13 GOUD I

\ ,2 ( (taal:

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

2WD

l



o

o
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Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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=À=

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

ïn te vutlen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

1

Naam

Tafelleider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitlen)

a

7 0

S'l"a,rt^
(il ?wthcrclr

Gemeente
Rotterdam

lO
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, Ci{J
t

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

Aantal geldige stempassen

Het aantal lot de stemming toegelaten kiezeÉ ( A + B + C = D )

5

o

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stemburcau (Zie rubriek 3 van het proces-verbaal van

het stembureau).

A q./s
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B Itt
Aantal geldige kiezerspassen c o

1. Aantal toegelaten kiezers

lo sb

2. Aantal getelde stembiljeften

Vul hieronder 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

G

F lq
Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal gelelde stembilietten ( E +F + G=H )

'Tet voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zijn uitgebracht bÍjelkaar op

o

3. Verschil tussen het aantat toegetaten kiezers en het aanta! getelde stembilietten

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

S Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heen een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dal meeí

of minder is geteld, en neem de verklaÍingen over. Ga daama verdeÍ met rubriek 4

tr Nee, er is een onverklaard veÍschil. Ga verder met het vervolg van rubÍiek 3

Uitkomsten per stembureau

D

lv
H losl
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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 (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te slemmen in andere gemeente)

4.2

8,2

c.2

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

ls het aantat toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljelten (rubiek 2 onder H) geliik?

o
E Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Ve*laar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantalgetelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vetmeld hiercnder de anderc vefulaÍingen en hoe vaak er sptake van was)

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?

o.2
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4. BU gecombineerde stemmingen

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

Nee

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

aangetÍoffen. Deze stembescheiden moelen in aparte pakken worden verpakt en worden

vezegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per l[st en per kandidaat



Liist 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

a

I\) O
1van Cappelle,

M.J (Josien)(v)

5 1
2Kwee.

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

0
A,

3Hovangh,
E (Erik) (m)

q4de Boer.
B A (Rens)(m)

LHuiigens
FNJ (Frank)(m)

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

7van der Zée
H (Rieks) (m) [,

3
8Kolpa,

R J. (Ruud) (m)

a\
c

Ide Foon
R C.J. (Robin) (m)

q10Z'r'lelsloot,
O.N. (Ono) (m)

11Neeleman,
A J.C. (Arjan) (m)

12Doglerom.
N. (Klaas) (m)

9
13Schreuder,

E A (Elske)(v)

14Clavaux,
M.B.W. (Mark) (m)

15Oskam,
Í (Tim) (m)

3
16Bil,oen,

M.H (Marvin) (m)

17

't8

q19van Zoelen,
A M. (Agnes) (v)

Totaal

Bongers,
J. (Hans) (m)

Moíatis.
B A. (Brigine) (v)

rzlFT{



V qGeselschap,
J H. (Jock)(m)

1
2Habben Jansen,

C. (Co0 (m)

u q
3van Nauta Lemke,

J C L. (Jacqueline) (v)

í I

I
4Jumelet.

VJ.A (Vincent) (m)

I5de Hoog,
J. (Jac!) (m)

56Sikkens.
D E (Danièl) (m)

7KreetÍt,
M A (Mick) (m)

t,
8van HoÍ,

D H (Dick) (m)

9
Timm-
van Ruitenburg,
K C íKarin) (v)

10Geíelsen.
A M D (Annemarie)(v)

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

van den Eijnden,
PFJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o
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Totaal ï1515



1 q
,|

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

5
2Ha2elebach.

A (Aíien) (m)

os
3Heinecke,

J H. (Anneke) (v)

q4Klappe,
A.L. (Laurens) (m)

(
5van der Boor,

wAF (Wim)(m)

6van Ouin,
M J. (Menno) (m)

7Goudíiaan-
de Vraes

G.J (Gerio)(v)
IFox,

D.W. (David) (m)

9Deíickx,
C L (Coen) (m)

2l0van der Gíaaf,
C. (Cees)(m)

11Béckhuis.
H. {Helmut) (m)

12Beek,
R.G. (Bob) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

Totaal

I

1

T-tflrt



I S
1Valk,

H (Jel) (v)

2Muldeí,
J W. (Joke) (v)

/)
53Drenthen.

J (Hans)(m)

q4Mosch.
A.S. (Dries) (m)

5Verkoelen,
PJ.H D. (Ellen)(v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in èlk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18

o

o

L jTotaal I



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

den Hollander.
L (Bens) (m)
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26

Blokland
J. (Hans)(m)

30

o

o

27van der Wende.
A (André)(m)

2a

29Heijboeí,
J.P (Pieter) (m)

1
van der Spek,
M.C (Martin) (m)

I

2van den Beígh-Kempenaar,
M. (Greet) (v)

3van deí Ham.
J W. (Jan Willem) (m) \

4Spoelstra.
S.T (Sipke) (m)

Hoogendoorn
J {Koos) (m)

van der Boest.
B (Bart) (m)

5

6

q7Schippers,
J A (Jan)(m)

L8Groenendrjk-de Víies
H.A (Hilde) (v)

IOosterwrjk,
C A (Maíco) (m)

l0van l\.4idden.

PJ. (Piet) (m)

llde Jong.
M J iMart-Jan) (m)

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

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

12

13

14Grauss,
M.K.A. (N,lichael) (m)

15Veídoes,
w J (Willem'Jan) (m)

16Nr6uwenhuizen
FIL (Frederique)(v)

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

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

19Bruin,
A S.J (Alexander) (m)

20de Vries,
W.A. (Walteo (m)

21Pool,
H (Henri) (m)

de Waal-
van Aspeíen,
M.M. íMaria) ív)

Vente,
A J. (John) (m)

van der Lee.
W (Wim) (m)

23

24

25van den Beíg,
C P.W. (Peteo (m)

Subtotaal í

L
E

I

de Leede
J (Jan)(m)

--.,1

l

l
Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



1Visscher,
T Oeun)(m)

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

3Kousiouíi
C. (Christina)(v)

4Huizinga,
J (Jos)(m)

LPíonk.
M.C (Marieke)(v)

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

7Benard,
A (Arjan)(m)

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

Ivon ileijenÍeldt
F H (Frits) (m)

j10

B G (Saskia) (v)

't1
Oosterlaan.
A A (Arnold) (m)

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

13Larooij,
K (Kees)(m)

14Eskes-
van lJlrecht.
EC (Chíistine) (v)

15Ziilstra,
W (Wybe) {m)

\

'16
GeÍls.
TM B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

3 bTotaal

6

8

I



Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26Verhagen,
A J,

2AVerdoold

2SScheer

30Olieman,
J.J.

31Oudijk,
C

32Knolle,
J.

33

34Slingerland
J,

Z'|
Boer

2

3

de Jong,
D

Biemond
T,

4

6Stolk,
JP

7Heuvelman,
C,H,M

B

9

Z\dedaan.

de Vreede,
J,J,

Koolhaas-
van den Ban.
rC G,

't0

11Kok

12Slob-Verbuíg

13

14Ve.duiin

't5
Ooms,
J,C

Vonk Noord€9raal
J,

16

17

Jansen,
H,

r8van den Heuvel,

19Koelewijn
HJ,

20Zuidbroek,
B.

21Bos
HH

22de Jong,
AP

23de Groot,
A,J,

24

25de Jong,
PP

Reaim.
P

Subtotaal 2 I
qTotaal (Í + 2)

van der Spek.
D,

deJong,
tc
Boender,
wc

van der Wel
J.C,

Mostert,
DH

Subtotaal 1



2_ L/
1

A.R. (Lex) (m)

I2Kors,
l. (lvo) (m)

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

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

5 q q

)
6

7

3
1IMughal

A (Aroen) (m)

Twigt,
A P (Paul) (m)

10Mulder,
J G. (Joost)(m)

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

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

213Knuistingh Neven,
R. (Buben)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Ít

§ t
Totaal

I van Berkel.
ICMC (lnqe) (v)

lx,or
ln ru (ruat"r") (r)

E"-rL
K S (Knsta) (v)

11



L,
q
\)

1Rozema,
J G (Jaap)

2Jansen
E G.J (Linda) í I

I

z3Ventevogel.
TC. (Tommy)

I 5
4Cogkun,

Z P (Pinat)

5van der Waít.
W.A. (Tony)

,.)6

B.J. (Robert Jan)

7van der Kemp.
M. (Madelon) s

u
Ide Jong,

C O.M (Carmen)
I

Mol,
D (Daan)

10van der Laan
J (Jaspeo

L11orE,
J.J.C.K. (Johan)

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

13van Geest,
F. (Frank)

Maaíseveen
N/.C. (Marco)

15À/linasian,
A. (Aímen)

16Swaans,
M.L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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LBogovac,
S. (Slobodan) (m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één ciiler. Bègin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr
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Totaal E



Z +
Ide Haaij,

NMW(Nicki)(m)

I 1
2de Jong,

M.J (Marielle) (v)

9_
Bogaard,
A (Arie) (m)

4Nieuwenhuis,
C.J. (KeesJan) (m)

Z5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudijk,
P (Paul)(m)

?M6eíkerk.
G.J. (Jack) (m)

IMuldeí,
A J (Arjan) (m)

ISpeksnijder,
J (Jan)(m)

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

1lM6rks.
A J.Na. {Ad) (m)

12Oosteíom.
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
Zet in èlk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Neam kandidaat &
kandidaatnummer
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Z r/1Breet,
M.C (Marcus) (m)

I

a-\

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

U3Lens van Rijn,
J M. (Dennis) (m)

5
4Sandmann.

MPC (Matthijs) (m)

Laist 12 JA21
Zel in elk vakie één cilÍer. Begin Íechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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IOosthoek,
RHJ (Baoul)(m)

2Lammertink,
A.G H.M. (Ton) (m)

3Weermeier,
D.Y (Dianca) (v)

q
4de Man,

A.A. (Aad) (m)

Laist 13 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

tr Nee

o

o

E Ja -> Vulde navolgende tabelin en geef zo mogeliik een verklaring

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

I z1q ?83
/- r1-t lst
j tut
L--l ?j -l-1,)

)6 21
(, sl 1l:
7 d IJ

lb ( )

I

I

I \q lbe)
(C rz t(
Ir S3 53
t?- --QJ\) s?
t5 l5 r6

'd

a
q


