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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
Kieskrinq Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/locaiie slembureau Dag Maand Openrngstlden (van - lol)

t 5 03 2.o 23

1b Stembureaugegevens tijdens §!!jgg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand lad Tld lvan - 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 loc€tie

C i 3 (r ?t Ao

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

AdÍeílocatrs slemb!r€au Dag Maand

o

r4i,l"\^ 2 iu

1. Stembureau, locatie en openingstijden

6 o,J.J

Openrngstriden (van - too
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT 1:

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

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

Aanta I geld ige kiezerspassen

Totaal aanlal loegelaten kiezers ( A + B + C = D )

( )l I
B lq
c \

)CL

4. Aantal ultgebrachte stemmen

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G Ll

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

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

E §

F ?

D

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

H

^q
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5. Verschil tusson het aantal toegelaten klezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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

o NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
qlA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft qeconstateerd.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
VeÍíneld hierondot hel aantal keot dal do ondaBtaando silualies zich hebben voorgedaan

o

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor hel verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschíl
Vermeld hiercndet hel aanlal keet clal de ondeístaanale situaties zich hebben vootgodaan

L1

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(varmeld hiorondet de andere ve*la ngen en het aanlal keeí dat deza siluaties zich hebben vooígedaan)

Èrrcr..\ V.\ +,q9\-*r,^. \^o\ c^\t^.c\ crc,,-À Ct^.nctcrs ;r&
iS ee Cr:> ) ir.w-\ c\e (c'!§-.,\alàpc\ \.\q\- À IZS\(

t v'.cac \ t- \-.\

u1

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hiercndar de andero ve*laringon en het aanlal keer dat dezé situatias zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat een kiezer hel stembiljet niet heeft ingeleverd



Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemmíng: het stembureau ís 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 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
kíezer. 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

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden 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, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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6. BezwaÍon van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

OmschrijÍ de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L:lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.

Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9

Namen stembureauleden

o

o

Í)*ll'r it\

\o. (rc(z-

1EwuruC\

-À t\rr^c\q-

\acc c\

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

I

2

3

4

5

6

7

[}.-, ^,^.!rl -\ i rr\\, o \nn rr r',,r? vd t .. . ^ 
(1

2 \ r. r 0 q-<- \^ ." Cl.t^ r <,c",



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrlstnummer en Lrjstnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

í Water Natuurlijk

2WD

3 PartÍ van de Arbeid (P.v.d.A.)

5 SGP-ChristenUnie

6 CDA

7 Ons-Platteland

8 AWP voor water, klimaat en natuur

I Parti, voor de Dieren

10 Belang van NedeÍland (BVNL)

1í BBB

12 JA21

13 GOUD

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

II

Totaal: III
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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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Stembureaunummer

Proces-verbaal

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

Tettafelnummero
tr D3

Naam

Tafe[leider

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitlen)

9 4

Sanano tiru.
-/.n §

Gemeente
Rotterdam

Hoogheemraadschap van Schie[and en de
Krimpenerwaard

Dee[ B
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

1. Aantal toogelaten kiezers

a

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld door hat stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het slembureau)

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

A tclc
B v
c

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aanlallan in zoals vastgesteld doot het gemeentelijk slembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

Hel totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

'Telv@r dit onderdeelde aantallen slemmen die op elke lijst zijn uigebracht bij elkaar op.

E bc/J

a

F

G

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

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 'l onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) geluk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hierondeÍ het aantal stembiljetten in dat meer

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

El Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Uitkomsten per stembureau

Aantal geldige stempassen

Aantal blanco stembiljetten

H bqL-.r
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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 stembuÍeau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

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

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

4.2

8.2

c.2

o
El Ja. Ga verder met rubÍiek 4

D Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

n Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verl<laar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vermeld hoe
vaak hier sprako van was. Er kan meer dan één verklaing 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 uitgeÍeikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(verfield hieÍondet de andeíe verklaingen en hoa vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring vooÍ het verschil?

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

E Nee

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

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen oí kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal slemmen per lijst en per kandidaat

4. Bij gecombineerde stemmingen



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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a

o

Ivan Cappelle,
l'/t.J. (Josien) (v) ')-

2Kwee.
t'r.E.J. (Margot) (v) 7

3Hovingh.
E. (Eíik) (m)

(,

de Boer.
R.A. (Bens)(m)

Huijgens,
ÉN J. (Frank) (m)

4

5

6Veldhurisen,
C. (Chris){m)

7van det Zee.
H. (Rieks)(m)

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

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

10Zwetsloot.
o.N. (Ono) (m)

l1Neeleman.
A.J.C. (Arian)(m)

12Doglerom
N. (Klaas) (m)

I

13Schreuder.
E A (Elske)(v)

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

15Oskam,
T. (ïm) (m) L

16Eiljoen.
M.H. (Maíun) (m)

,)

17Bongers,
J (Hans)(m)

18Moratis,
B.A. (Bíigine) (v)

19ven Zoelen
A.M (Agnes) (v)

Totaal 3 9

7

5

I



]
,|

Geselschap.
J H. (Jock)(m) 4

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

t I
3van Nauta Lemke.

J.C L. (Jacqueline)(v)

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

5de Hoog,
J (Jaco)(m) 2

2
6Sikkens,

D E (Danièl) (m)

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

van Hof,
D.H. (Dick) (m) q
Timm-
van Ruitenburg.
K C. (Kaíin) ív)

10GeÍetsen,
A ÀLD. (Annemarie) (v) l4

'11
Kolsteí,
J.S (Jeroen) (m)

12van den Eijnden,
PFJ. (Paul) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

Totaal TilJ]



Ivan Heemsl,
w.R. (wim) (m) 7 c

2Hazelebach.
A lArjen)(m)

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

4Klappe,
A L (Lauíens) (m) g

/
5van der Booí.

W.A.F. (wim) (m)

6van Duin,
M.J (Menno)(m) 2

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

(
8Fox.

D.W. (David) (m)

IDerickx,
C.L (Coen) (m)

10van der GraaÍ
C (Cees)(m)

11Beckhuis,
H (Helmul) (m)

o<-

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciiíer. Beqin rechts, mel het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Beek,
R G. (Rob) (m)

12

1

?l

al

Totaal m



IValk.
H. (Jet)(v) 3 o

2l,Iulder,
J W. (Joke) (v)

,)

3Díenlhen.
J (Hans) (m) 2

4l,/tosch,
A S. (Dries)(m) \

35Veíkoelen.
PJ H.D. (Ellen) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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a

o

b
V./^

@

@,

Totaal ffi



.̂L- t
'|

van deí Spek
N/ C. (Martin) (m)

LJ
I

2van den Eergh-Kempenaar
M. (Greet)(v)

3van dèr Ham.
J.W (Jan Willem) (m)

4Spoelslra,
S.T. (Sipke) (m)

)

5Hoogendoorn
J. (Koos) (m)

6van der Roest
B. (Baí) (m)

7Schippers
J.A. (Jan) (m)

8Groenendijk-de Vries
H A (Hilde) (v)

9OosterwÍk,
C A (Marc!) (m)

)

10van Midden.
PJ (Piet) (m)

de Jong,
M.J. (Marl-Jan) (m)

12van der Slik.
H J (Helmeí) (m)

I I

13Werjers,
J.W. (wim) (m)

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

15Verdoes.
W J (Willem-Jan) (m)

t

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

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

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

Bíuin
A.S.J (Alexande4 (m)

20de Vries,
w A. (Walte0 (m)

21Pool,
H. (Henri) (m)

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

23Vente,
A.J. (John)(m)

24van deí Lee,
W (Wim) (m)

25van den Beíg
C.P.W. (Peteo (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

den Hollandeí.
L (Rens)(m)

de Leede.
J (Jan)(m)

26

Heijboer,
J P. (Pieler) (m)

30Blokland,
J (Hans) (m)

o

a

van deÍ Wende.
A (Andíé)(m)

Subtotaal 2

Tlrl.l

Lijst 5 SGP-ChristenUnie

11

14

't9

2A

29

Subtotaal 1

Totaal (í + 2)



1Visscher,
T. (Teun) (m) 1

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

3Kousiou.i.
C. (Christina) (v) 2

4Huizinga,
J (Jos) (m)

1Pronk,
M C (Maíieke) (v)

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

7Benard,
A (Aíjan) (m)

-18de Leeuw,
A J. (Arnold) (m)

Ivon Meaieníeldl,
FH (Frits)(m)

í0
BG (Saskia) (v)

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

12Verbeek,
J A (Jan) (m)

13Larooii,
K. (Kees)(m)

14Eskes-
van UtÍecht,
E.C. íChristine) ív)

1
í5Zijlstra,

w (Wybe) (m)

16Gerts.
T.[.4.8. (Doíenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.10 van 18
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5

6

7

8

Stolk,
JP

Heuvelman,
CHM

Zidetlaan

9de Vreede,
J,J.

l3

14

15

Mostert
DH

Verduain

Ooms
JC.

r6Jansen
H

17Vonk NoordegraaÍ,
J

18van den Heuvel.

l9Koelewiin,
HJ

20Zuidbroek,
B

21

de Jon9,

23de Groot.

zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, mei het laalste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer.

de Jong
D

Biemond

Pag.11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen

T

2

3

4

5

de Jong
tc

o

Boender.
w.c

Koolhaas-
van den Ban.
T C.G,

10

Kok,

Slob-Verburg,

Berjm,
P

't1

12

o

24

van der Spek
D

27

28Veídoold

31

Scheer,

Olieman,
J J.

Oudijk
C.

34

van der Wel,

Knolle
J,

Slrngerland.
J

()

de Jong,
PP.

Liist 7 Ons-Platteland

1 26

t --- t-

1

Subtotaal 2

Bos
HH

l

I t,

Subtotaal 1

Totaal (í + 2)



1Weller,
A.R. (Lex) (m) 7

2Kors,
l. (lvo) (m)

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

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

4
5van Berkel,

CMC (hse) (v)

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

1
L

7van Zetil.
K S (Krista)(v) 2

.)
,/-

BMughal,
A (Aroen) (m)

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

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

11Smit,
J J (John)(m) 1

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

13Knuistingh Neven.
R. (Ruben) (m)

,1

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur

Totaal [[f215



1Rozema
J G. (Jaap) 1

)

2Jansen.
E.G J. (Linda) I 5

3Ventevogel.
T.C (Tommy)

4Coskun,
Z P. lPinaíl b
van der Wart
W.A. {Tony)

6

R.J. (Roberl Jan)

7van der Kemp
M. (t'Iadelon)

Ide Jon9,
C D M (Carmen)

Itíol,
D (Daan)

l0van der Laan
J (Jasped

11

12

13van Geesl
F. (Frank)

14Maarseveen.
M.C (Marco)

15Minasian.
A (Armen)

116Swaans,
M.L. (Louise)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnumrner
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o

O

1
Totaal

ong,
JJCK (Johan)

ven Ticnhoven-ven der
Hoeven,
J. (Jeroen)

í

E

V



Bogovac.
S (Slobodan) (m) I

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

I 8Totaal



q 4
1de Haaii,

N.M.W (Nicki) (rÍ)

2de Jong,
M J. (t',4arielle) (v) q

3Bogaard,
A. (Arie) (m)

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

5de Vos,
P (Pelra) (v) q

t
6Oudijk,

P (Paul)(m)

7Meerkerk.
G.J (Jack)(m)

BMulder.
A.J. (Arjan) (m)

ISpeksnijder
J (Jan) (m)

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

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

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

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 18

o
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Totaal

t

8
,l

lr-l
lal
lzl

10

] [r tót



Lijst 12 JA2'l
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummèr

Pag. 1ó van 18

o

o

@

t
Breel.
M.C (Marcus) (m)

Smits van Waesberghe
R PM (Baymond) (m)

1

2

3 c
4 q

Totaal

I 
Lens van Rr;n,

lJ.M (Dennis) (m)

lsandmann.

I 
M.Pc (Manhijs) (m)

I m



1Oosthoek,
B H J. (Flaoul){m)

2Lammertrnk,
A G.H.t',4. (Ton) (m)

f
3

D Y. (Dianca)(v)

L

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Man
A A. (Aad)(m)

4

.o

o

\ 6Totaal I

-.)
-r
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tr Nee

D Ja -> Vul de navolgende label in en geef zo mogelijk een verklaring

o

o

Lijstnummer en
-naam

6. Vercchillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lÍsten sprake van een veÍschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembuÍeau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


