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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 Hoogheemraadscha p van Schieland en de Krimpenerwaard

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Dag Maand OpeningsiÍden (van - lot)AdÍes/localie stembLrreau

5i onsk^''f qL Lo L3 i 3tr oo

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

Dag lvlaandAdres/locatre slembureau

1b Stembureaugegevenstijdens!g.Ll!.ES(op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar Írjd (van - lot)

Datum 0ó 0080

openinsslljden (van - tol)

o

rï oj

)

dJl

ls 1oL7

Zt

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 omschrijving locatie:

zl

[-T--
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Voorlelters Achlernaam
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Vul hieronder de aanta en geldige slempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

Aantal qeldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aantal geld i9e kiezerspassen

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

QOP

b5

c 0

trl

a
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde slemmen moet gelik 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 E l(rl
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

o

F ?
G

.)
1

3. Aantal toegelaten klezers

o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H tr)
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Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hielondeÍ het aanlal keeÍ dal de onderslaande situaties zich hebben vooÍgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet de andeÍe ve laringen en hel aantal keer dat deze situaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er minder zijn geteld

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

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(verfield hiercnder de andere ve*laringen èn het aantal keet dat deze siluaties zich hebben vooryedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

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
@bnek 4, onderdeel H)?

d utt > Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft qeconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er ziln meeÍ geteld
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Bezwaren van kiezers6

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vooheelden: een oí meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stemöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in oí
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden oí bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was

Etgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

H€bben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachlen of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilíjk bereikbaar,
er staal meer dan één persoon in een stemhokje.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tldens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de te ing 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.

Letj,,4 noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

7. Onregelmatlghedenofbijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig blj 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.

LP? PeSSer§
Namen slembureauleden

Lv ber

f],fnootker^
o (^!t

\^NG

L ,l-G

T0SL Dc,orYtbo§

o

Pag. 7 van L0

4!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondeflekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2

3

L\k ('4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en Lijstnaam

o

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

Í Water Natuurliik l2§

2WD (P

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 69

4 SOPLUS t1
5 SGP-ChristenUnie

6 CDA l6

7 Ons-Platteland 7
8 AWP voor water, klimaat en natuur q6

I Partii voor de Dierèn q?

í0 Belang van Nederland (BVNL) q

1í BBB

12 JA21 tq

13 GOUD

Totaal: t9tIIT

tq

II
!

l
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Einde Dee! A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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o Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafetnummer

LCI

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

7 7

L uDflyrz \)s?,r

,l 1, a,(

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaal
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlag€ in.

Nummer stemburea u I I--rr
Locatje stembuÍBau (indien hat s€n mobiel stembureau betreft, vult u dat in) n roq
í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld d@í het stembureau (zie rubriek 3 van het Noces-verbaal van

het stembureau).

A qBBAantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tol de stemming loegelaten kiezers ( A + B + C = D )

B (rl

o c o

ísr

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stombureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met €en geldige slem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E

G

sqb

a Het lotaalaantal getelde stembilietten ( E + F + G = H ) Ë !4,*l í90

F

3. Verschil tussen het aantal toogelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

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

{ Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar h6t stembureau heeft een verklaring gegeven vooÍ het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

o

2. Aantal getelde stembifietten

u-(Q+r
-1

)



Pag. 3 van 1-8

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2

4.2

c.2

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

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

o
C 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?

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 verklaing zijn.

Mogelijke 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 er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(varmeld hierondet de anderc ve*laíingen en hoo vaak er sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeenteli.ik stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

o.2
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

q, Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naaÍ het college van buÍgemeester en wethouders/het bestuurscollege

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

a

4. Bij gecombineerde stemmingen

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



Ivan Cappelle,
M.J. (Josien) (v) I g

52Kwee,
t'r.E.J. (Margot)(v)

JHovingh,
E (Erik) (m)

i_l
4de Boeí.

B A (Bens) (m)

5Hurjgens,
F N J. (Frank) (m)

6Veldhurjsen,
C (Chís)(m)

q7van det zee.
H (Rieks)(m)

8Kolpa,
R.J (Ruud)(m)

9de Roon.
Fl.C J. (Robin) (m)

10Zwetsloot.
o N (Otto) (m)

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

12Ooglerom
N (Klaas) (m)

13Schreuder,
E A (Elske) (v)

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

15Oskam,
T. (Tim) (m)

16Erlioen.
M H (Marun) (m)

17Bongers,
J (Hans) (m)

18Moíatis
B A. (Bíigitte) (v)

19van zoelen.
A.l'/|. (Agnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zel in elk vakje één ciiíer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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1Geselschap,
J.H. (Jock)(m) 3 ,l

2Habben Jansen,
C (Coo (m) I

3vàn Nauta Lëmke.
J C L. (Jacqueline) (v) i L

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

3
de Hoog,
J. (Jaco) (m)

6Sikkens.
D E. (Oaniël) (m) +

7Kreettt.
M A. (Mick) (m) I

8van HoÍ
D H (Dick) (m)

L
ITimm-

van Buitenburg,
K.C. ÍKarin)(v)

10Geíretsen,
A M D. (Annemaíie) (v) )

't'l
Kolster,
J.S. (Jeroen)(m)

van den Eijnden,
P ÉJ (Paul) (m)

Liist 2 VVD
Zet in elk vakle één cijfer. Begln rechls, met het laatste ciirer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18
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Ll )
1van Heemst,

W.R. (Wm) (m)

2Hazelebach,
A (Arien)(m) )

Heanecke.
J.H. (Anneke) (v) Z )

/
4Klappe.

A L. (Laurens)(m)

5van der Boor,
W A.F (Wim) (m)

Z
6van Duin.

M.J. (Menno) (m)

7Goudriaan-
de Vries,
G.J. (Geíio) ív)

)
8Fox.

D.W. (Davrd) (m)

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

10van der GíaaÍ,
C. (Cees)(m)

1lBeckhuis
H (Helmut) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.7 van 18
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,1

t1

Z
2Muldeí.

J.W (Joke) (v)

I

I

Drenlhen,
J. (Hans) (m)

Mosch,
A S (Ories)(m)

3

4

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ci,Íer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Verkoelen.
PJHD (Ellen)(v)

Pag. 8 van 18

5

o

o

Totaal

Valk,
H (Jet) (v)

m



) .)van der Spek.
M.C. (Nrartin) (m)

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

van deí Ham.
J.W (Jan Willem) (m)

1

2

3

4

5

6

7Schippers,
J A (Jan) (m)

Spoelslra,
S.r. (Sipke) {m)

Hoogendoorn,
J (Koos)(m)

van der Roest.
B (Bart)(m)

Gíoenendijk-de Vries,
H.A. (Hilde)(v)

I
de Jong,
M J (Mart-Jan) (m)

van deí SIk.
H.J. (Helmert) (m)

10

It

Oosterwijk,
C.A. (Maíco) (m)

van Midden.
PJ (Pie0 (m)

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

2
Grauss,
M.K.A. (i/ichael) (m)

Ve.does.
W.J. (Willem"Jan) (m)

14

15

16Nieuwenhuizen,
F l.L. (Frederique) (v) I

17Wassink
H.w. (Eíik) (m)

den Url.
J. (Jan) (m)

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

18

19
I

de Víies.
W.A (Walted (m)

Pool,
H. (Henri) (m)

20

Liist 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakjè één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

de Waal
van Asperen
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Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Blokland,
J (Hans) (m)

o

o

MM N4 v)

22

23

24

25

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

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

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

)

van der Wende.
A (André) (m)

26

27

de Leede,
J. (Jan) (m)

29Heijboer,
J.P (Pieteo (m)

,)

Totaal (1 + 2)

12

den Hollander.
L. (Rens) (m)

L__

30

I

9

l

----

L

E

21

-

7Subtotaal 1 Subtotaal 2 -T-[
rT



,21Visscher
T. (Íeun) (m)

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

3Kousiouíi.
C. (Christina) (v)

4Hui2inga,
J (Jos) (m)

5Pronk,
M C. (Nrarieke) (v) I

I
6Slappendel,

F E. (Fred) {m)

7Benard.
A (Arian) (m)

Bde Leeuw.
A J (Arnold)(m)

Ivon Meiieníeldt,
F.H. (Frits)(m)

10

B G (Saskia)(v)

1'lOosterlaan.
A A. (Arnold) (m)

12Verbeek.
J A (Jan) (m)

r3Larooij,
K. (Kees) (m)

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

15Zijlslra,
w (Wybe) (m)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

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

16

Pag. 10 van 18
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()Totaal E



Lijst 7 Ons-Platteland

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer.

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong,
D,

Biemond
T

2

3

o

o

26Verhagen.
A J.

29

30

Veídoold

Olieman
J,J,

Scheeí,

31

van der Wel,
J,C,

Oudijk,
c

Slingerland,
J.

Knolle
J.

Ll

4

5

6

de Jon9.
IC

Boender
W,C,

Stolk,
J,P

l0

7

I

9

Heuvelman
C,H,M,

Zi)detlaan,

de VÍeede
J,J

Koolhaas-
van den Ban,
T,C,G,

Slob-Verb'rí9,

11

12

Kok

l3

14

r5Ooms
J,C,

Verduijn,

Vonk Noordegraaí,
J,

16

17

Í8

19

20

21

22

24

25

Jansen.
H

van den Heuvel,

Bos
H.H

de Jong,

de Groot
A,J,

Beiim,
P

de Jong,
PP

Koelewijn
HJ

Zuidbroek
B.

I

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

I

van der Spek,
D.

32

aa

_l

t

Mosterl,
D.H,

E

l

_l

uSubtotaal 1

il
I

Subtotaal 2 I
Totaal (1 + 2) rl



Laist 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciirer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 12 van 18

o

o

1Welter,
A R. (Lex)(m) 2 1

2Koís,
I (lvo) (m) I
Boks,
G.M. (Gerard) (m)

4van Zeijl,
W.J.t'L (Hans) (m)

+5van Berkel.
C.i,l.C. (lnge)(v)

6Krol
A N (Nelleke) (v) 7

7van Zeril.
K.S (Krista)(v) I

8Mughal,
A. (Aíoen) (m)

Íwigt,
A.P (Paul) (m)

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

l1Smit,
J J. (John) (m)

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

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

ITotaal

3



1Bozema,
J.G (Jaap) Lt

3
2Jansen

E G J (Linda)

3Ventevogel.
Í C (Íommy) i

4Coskun,
Z P (Pinao 6

t
5van der Waít,

W A (Tony)

6

R J. (RobertJan) I

Lt
7van der Kemp

M (Madelon)

Ide Jong,
C D M (Carmen) 3

9Mol,
D (Daan)

10van der Laan.
J (Jaspe0

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

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

13van Geest
F (Frank)

14Maarsèveen.
M C. (t'i1aíco)

15lvlinasran,
A. (Armen)

3
16Swaans,

[4 L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijler. Eegin rechls , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.13 van 18
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Totaal tlslsl



Bogovac,
S (Slobodan)(m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatsle ciiÍer.

,1
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o

o
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

I

Totaal



Ide Haaii,
N.M.w (Nacki) (m) I b

I b
2de Jon9,

M.J. (Marielle) (v)

3Bogaard,
A (Aíie)(m)

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

5de Vos.
P (Petra) (v)

I

6

7

8

Oudijk,
P (Paul)(m)

Meerkerk,
G J. (Jack)(m)

Mulder.
A.J. (Aíjan) (m)

ISpeksnijder.
J. (Jan)(m)

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

11Meíks,
A J.M (Ad) (m) Z
Ooslerom.
C P (Niels) (m)

Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 18

a

o

3Totaal

Lijst 11 BBB
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IBreet
M.C (Maícus) (m)

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

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

3

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sandmann.
M PC. (t anhijs) (m)

Pag. 1ó van 18

4

o

o

I q
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E

Totaal



I

,l
Oosthoek.
R.H J. (Raoirl) (m)

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

3Weeímeier.
D.Y (Dianca)(v)

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

Lijst 13 GOUD Paq. 17 van 18

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

?JTotaal
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Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een ve*laring

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

5 7o 2q \uon \q+ Lr XrI e, luss.^
tt rY l0 U

I

6. Verschillen met de door het stembureau vastgèstelde lijsttotalen

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

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembu reau

Reactie gemeentelijk stembureau op het veÍschil


