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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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

09h
Adres/locatie slembureau Dag Maand

5 ri? (\ ')

o<> h.>

OpeningsrLjden (van - ror)

(l 7 ir,, ) I nt'

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

AdíeVlocalie slembuíeau Daq Maand

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS líaand Jaà( Trjd (van - lol)

Openingstrjden (van - lol)

C)o

o
WaaÍ 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

II

I (, óaDatum:

l=-T-_-]
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bíj de zilling aanwezig was.

Aanwezig op het slembu.eau

Dag Maand Jaat Íijd (van - ror)
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Vul hieronder de aanlallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geld ige stempassen

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

Aa ntal geldige kiezerspassen

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

5 íi

B 6r
c J

í9o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o
U gaat nu de stembiljetten tellen 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 E í6s
Aantal blanco stembiljetten F lo

GAantal onqeldige stembiljetten

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

o

í++

3. Aantal toegelaten kiezers

o

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) 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
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr ruEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
D lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld X
Mogelijke verkJaringen voor het verschil
Vermeld hiercnder het aanlal keer dal cle ondèrstaande silualies zich hèbbén vootgeclaan

o Aantal keren dat eÍ een andere veÍklaring is voor het verschil
(vemeld hietondeí de anderc ve*laringen en het aanlal keer dal dezo silualios zich hebben voorgadaan)

Er zijn minder stembilretten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder zUn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermald hiorondot hel aanlal keer clat da ondeÍstaande siluaties zich hebben vooÍgedaan

3

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd o
Aantal keÍen dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt o

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 3

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vèïneld hie@ncleí cle anderè veíklatingen en het aanlal keer dat dezo silualios zich hebbon voorgodaan)



Hebben aanwezigè kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuíngen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: hel 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 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 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

Nv í
o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens 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.

Omschrijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L:lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kíezers.

O n regelmatig h eden en bijzonderheden

N a-i
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6. Bezwaren van kiezers

A)\) f
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn ín elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

a1C t
Namen stembureauleden

hí !è

o
è

--K a

Ào.r-\

o

8. Stembureauleden aanwezíg bij de telllng

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2 .Sf.^ 0,- Dt,, L^^

3

4 Ah,^",, t Q;o^r^.

5

6

7

,|

2
(
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

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

L,jslnummeÍen Liislnaam

1 Water Natuurliik

2WD

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

4 50PLUS

5 SGP-ChristenUnie

6 CDA

7 Ons-Platteland

8 AWP voor water, klimaat en natuur

9 Parti.i voor de Dieren

10 Belang van Nederland (BVNL)

11 BBB

12 JA2'l

13 GOUD

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.o
Totaal: IIII
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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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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vul[en door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafetnummer

b0 3

Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

o

9 5

14-wC

"11 .B[,oJ- " s
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, O0 íI
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembursau betÍ6i, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld doot het stemburcau (zie rubriek 3 van het Noces-verbaal van
het slembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

A ití

o
B lrí
c o

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld dooÍ het gemeantelijk slembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G L

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

qlB

,^.rgo

E 6
F

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

O 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 verder met rubriek 4.

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

1. Aantal to€gelaten kiezers

D (8ó

2. Aantal getelde stembiuetten

'Íelvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht biielkaar op.

ïtfln,lH

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
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NaaÍ 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 4.2 5 r)
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelij*
stembureau. Íel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D-2) en hel aantalgetelde stembiljetlen (rubriek 2 onder H) gelik?

8.2 h,
c.2 o

580

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn meér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er meer geteld?

qJ!ee, er zr;n minder stembrlletten geteld.
I Hoeveel stembrlJetten ziJn er minder geteld? ,íz

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het veÍschil?
(vemeld hiercndeÍ de anderc ve*laingen en hoe vaak eÍ sprake van was)

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?

o.2



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Ll Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken woÍden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetlen, dan wel stempassen, volmachlbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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a

o

5 1
1van Cappelle,

M.J. (Josien)(v)

2Kwee
MEJ (Margot) (v)

I L
3Hovingh,

E (Erik) (m) I

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

5Hurlgens
F.N J (Frank)(m) I

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

7van der Zee
H. (Rieks) (m) I

I

8Kolpa.
B J (Buud) (m)

9de Roon.
BCJ (Robin)(m) I
Zwetsloot,
O.N (Otto) (m)

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

10

It

Oogleíom,
N (Klaas)(m)

13Schreuder.
E A (Elske) (v)

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

15Oskam
T (rim) (m)

16Biljoen,
N4 H. ([.4arvin)(m)

17Bongers,
J (Hans) (m)

18Moratis.
B A (Brigine) (v) ó

r9van Zoelen,
A M. (Agnes) (v) i

I 7Totaal

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiler.

{

t



lt
1

I2

I
-1J-

3van Nauta Lemke.
J C.L. (Jacqueline) (v)

I4Jumelet.
V.J.A. (Vincent)(m)

I

5de Hoog,
J (Jaco)(m)

3
6Sikkens.

D E. (oanièl)(m)

7Kreettt.
lí.4 (Mick) (m)

8van HoÍ,
D.H. (Dick) (m)

9Timm-
van Buitenburg
K.C. (Karin){v)

10Gerretsen,
A lV D (Annemarie) (v)

1,|Kolster,
J S. (Jeroen) (m)

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

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ci,rer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

I

(

h aTotaal

lGeselschap.
lJ H. (Jock) (m)

lHabben Jansen.
I c. (cor) (rt

4
.1

-----+

-T----r---l



Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.
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o

o

0 a
1van Heemst,

w.B. {Wim) (m)

I2 J
3Heinecke

J.H. (Anneke) (v)

3
4Klappe,

A.L. (Laurens)(m)

van dër Boor.
WAF (wim)(m)

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

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

)
8Fox,

D.W. (David) (m)

IDeÍickx,
C.L (Coen) (m)

10van der GraaÍ
C. (Cees)(m)

1'lBeckhuis,
H (Helmut) (m)

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

Naam kandideat &
kandidaatnummer

Hazelebach.
A (Arjen) (m)

]L
t

Totaal vI t1 tl



Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciifer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

H. (Jet)(v)

Mulder,
J W (Joke) (v)

2

I

I

I )

5

Mosch,
A S (Ories) (m)

Verkoelen
PJ H D. (Ellen) (v)

3

4

5

Díenthen,
J. (Hans) (m)

t)Tolaal

1 I
I

tt



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

van den Bergh-Kempenaar,
M. (Gíeet) (v)

1

2

q

.J
3van der Ham,

J.W. (Jan Willem)(m)

4Spoelslía,
S T (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J (Koos)(m)

van der Boest,
B (Bart) (m)

6

9Oosterwrik,
C A (t',4arco) (m)

I

10van Midden,
PJ. (Piet) (m)

'tl
de Jong,
l, J. (N,lart-Jan) (m)

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

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

12

l3

14GÍauss.
M.K.A. (Michiel) (m)

15Veídoes.
W J. (Willem-Jan) (m)

16Nieuwenhuizen.
FIL (Frederique)(v)

Wassink.
H.w. (Erik) (m)

den Uil,
J. {Jan)(m)

17

18

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

I
de Vries,
W A (Walter) (m)

Pool.
H (Heníi) (m)

21

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

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

24van der Lee,
W (Wim) (m)

Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijíer. Begln rechls, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Schrppers.
J.A. (Jan)(m)

Groenendijk-de Vries

o H A (Hilde) (v)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

den Hollandeí,
L (Bens) (m)

van der Wende.
A (André) (m)

de Leede,
J (Jan) (m)

Herjboer,
J P (Pieler) (m)

Blokland,
J. (Hans) (m)

26

27

28

29

30

7

8

o

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

b Subtotaal 2

I
Totaal (1 + 2)

25

l/

r9

Subtotaal Í

20

tr
tr



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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a

o

,|
Visscher,
Í (ïeun) (m)

I

+

H.G.M (Hans) (m)

Kousiouri,
C (Chnslina)(v)

2

3

4Huizinga,
J. (Jos)(m)

I

5Pronk,
M.C. (Marieke) (v)

Slappendel,
ÉE (Fred) (m)

7Benard.
A (Arjan) (m)

Ide Leeuw.
A J (Arnold) (m)

von Meiienleldt
F H (Fíts) (m)

10

B.G (Saskia)(v)

11Oosteílaan.
A.A. (Arnold) (m)

Verbeek
J.A (Jan)(m)

13Larooij
K (Kees) (m) I

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

15Ziilstra,
W (Wybe) (m)

I

16Gerts.
T M.B. (Dorenda) (v)

.1

.L L

rlOl

12

2

Totaal



t)
I2

3

de Jong,
D,

4

5

6

Boender.
W,C,

Stolk
JP

10

7

8

9

Heuvelman.
CHM

Ziiderlaan

de Vreede,
J,J

Koolhaas-
van den Ban,
TC,G,

11Kok.

12Slob-Verburg

13

14

15

Moslerl,
DH

Verduijn

Ooms,
JC

16Jansen
H,

17Vonk Noordegraaf,
J.

18

l9

20

Koelewijn,
H J.

Zuidbroek,
B

21

22

de Groot.

8os.
HH

de Jong,

24

25

Reiim,
P

Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één cijfer. Begln rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Boer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

van der Spek,
D

26

27

Veíhagen,
A J,

28Veídoold.

3'l

30

32

Scheeí

Olieman,
JJ

Oudijk
C

Knolle
J,

33van deí Wel,
J.C.

34Slrngerland.
J

uTotaal (1 + 2)

Biemond,
T

de Jong,
t.c.

1

29

van den Heuvel.

-T------',]

q_lSubtotaal 1 Subtolaal 2 lo

I

de Jong,
PP



1Welteí,
A.R. (Lex) (m) i "í

2Kors,
I (lvo) (m)

I

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

4uan Zeil,
W J.M. (Hans) (m)

5van Beíkel,
C.M.C. (lnge) (v) L

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

I

I
7van Zeijl,

K S (Krista) (v) .l
8Mughal,

A. (Aroen)(m)

ITwi9t,
A P. (Paul)(m)

10i,4ulder,
J.G. (Joost)(m)

't1
Smit,
J.J. (John)(m)

12Smit"Baggers,
G (Geke) (v)

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

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

1_
Totaal tr



1Rozema,
J G (Jaap) l)0

I

I

q2Jansen.
E.G J. (Linda)

3Ventevogel.
TC (Tommy) I

4Coskun
Z P (Pinao 2

5van deí Waít.
W A. (Tony)

6

R J. (Robert Jan)

1
7van der Kemp

M (Madelon)

8de Jong.
C.D M. (Caímen)

IMol,
D (Daan)

10van der Laan,
J. (Jaspe4

11ong,
J.J C K (Johan)

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

'13
van Geesl
F (Frank)

14Maarseveén
M.C. (Maíco)

15Minasran,
A (Armen)

Swaans,
[I L (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet ln elk vakje één cijler. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18
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Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begln rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 18

o

o

Bogovac.
S (Slobodan) (m)

e

1

Ll í)

Totaal
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1de Haaij,
N.M.W (Nicki) (m) 3 u

2de Jong,
NI J (Marielle)(v) 3

I

,
3Bogaard,

A (Arie) (m)

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

de Vos,
P (Petra) (v) 3

6Oudaik,
P (Paul) (m)

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

8Mulder,
A J. (Arjan) (m)

9Speksnijder,
J. (Jan)(m) I

10Koetsier,
HJP(Hendrak)(m)

t1Meíks,
AJM (Ad)(m) è

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

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

a lt
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Lijst 12 JA21
Zet ln elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

a

à

It 1
1Breel.

[,4 C (N,1arcus) (m)

I

Ll
2

I

I

r)

3

I

4Sandmann
M.PC. (Matthiis) (m)

+ Lt

Smits van Waesbeíghe,
R.Ptrr. (Baymond)(m)

Lens van Rrjn,

J Nr. (Dennrs)(m)

Totaal l



1Oosthoek.
R.H.J. (Raoul) (m) 6

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

3Weermeieí.
D Y (Dianca)(v)

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiíer.

de l'ran.
A.A. (Aad)(m)

Pag. 17 van L8

4

o

o

a

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l3 llI
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschiltussen 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?

tr Nee

D Ja -> Vul de navolgende tabel in en geeÍ zo mogelik een verklaríng

o

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil
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